Ficha Descritiva
Uso de equipamentos de respiração ERA/ ERSA –
(Equipamento respiração Autónomo/
Equipamento Respiração Semi-Autónomo
Rev. 00.18122017

(1h30 minutos)

Objetivos Pedagógicos (Gerais e Específicos)
- Adquirir os conhecimentos teóricos e práticos como
utilizar os equipamentos de respiração

- Saber colocar e manusear os equipamentos de
respiração

Imagem: Ação de formação de Combate a incêndios realizada
pela CEDROS

Conteúdo Programático

Componente teórica:

Componente prática:

•

Tipos de equipamentos;

•

Elementos constituintes: garrafas de ar,

correta utilização do equipamento de

equipamento base ou traqueias, regulador a

respiração autónoma.

pressão positiva e mascara facial;

•

•

Demonstração por parte do formador da

Realização

de

exercícios

com

o

•

Ventilações prévias ao uso;

equipamento de respiração autónoma

•

Colocação e utilização

com

obstáculos

de

contorno

transposição.

Forma de Organização da Formação
Presencial.
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Metodologias de Formação

A metodologia da formação é predominantemente participativa e assenta na realização de
situações práticas.
Os métodos a utilizar serão o expositivo, interrogativo, demonstrativo e participativo/ativo.
O curso contempla uma componente prática para que os formandos possam utilizar e manusear os
equipamentos de combate a incêndios de forma adequada.
Metodologias de Avaliação das Aprendizagens
A avaliação da formação é realizada através dos exercícios práticos. São também considerados
para avaliação os parâmetros relativos: assiduidade e pontualidade; interesse e empenho;
participação e a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos
Recursos pedagógicos/Espaços e equipamentos
Material audiovisual e técnico a disponibilizar em cada ação: sala com mobiliário adequado;
videoprojector; quadro e outros. Esta formação pressupõe a utilização de equipamentos
relacionados com a temática.
A cada formando será entregue um Manual de apoio à formação.
De acordo com as necessidades detetadas ao nível de recursos específicos a utilizar pelos
formadores estas serão solicitadas pelo mesmo
Público-alvo: Colaboradores que integrem as equipas de intervenção nas empresas.
Colaboradores de empresas prestadoras de serviços na Repsol Polímeros SA

Duração Total do Curso: 1h30minutos
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