
BEIRA INTERIOR

Vila Berta, 7 – R/C Esq. - 1170-400 Lisboa 

Tel. 218 844 100 | apsi@apsi.org.pt | www.apsi.org.pt 

25 a 30 maio de 2021

Se enquanto profissional está preocupado/a com a segurança infantil e a prevenção dos acidentes 
com crianças e jovens, não perca a oportunidade de frequentar gratuitamente os WORSKSHOPS 
DE SEGURANÇA INFANTIL que a APSI vai dinamizar online, para profissionais da Guarda e da Covilhã.

Garanta já o seu lugar e inscreva-se AQUI (Guarda) e/ou AQUI (Covilhã).
Para além do certificado de participação no workshop em que se inscrever, terá ainda acesso ao 
Manual de Formação, bem como a folhetos sobre a escolha correta e utilização segura de produtos 
para bebés e crianças, nomeadamente, artigos de puericultura, mobiliário, brinquedos e artigos de 
lazer e proteção.

CONTEÚDOS
-  Os acidentes com crianças e jovens em ambiente rodoviário 

(passageiro, peão, condutor); 
- Os sistemas de retenção para crianças; 
- Equipamentos de proteção pessoal; 
- O transporte coletivo de crianças.

GUARDA                                           25 maio > online > das 09h00 às 17h00
COVILHA                                                                             27 maio > online > das 09h00 às 17h00

1-Segurança na Escola e nos Espaços de Jogo e Recreio (07H00): 

CONTEUDOS:
- As lesões e acidentes na creche, jardim-de-infância e escola; 
 - As causas dos acidentes em contexto escolar; 
-  Medidas de prevenção dos acidentes na escola (espaço 

interior, espaços exteriores e envolvente rodoviária).

PÚBLICO-ALVO: 
Profissionais de saúde, de educação, 
técnicos das câmaras e juntas de fre-
guesia.

PÚBLICO-ALVO: 
Profissionais de saúde, de educação, 
agentes da autoridade, polícia munici-
pal, instrutores de condução, técnicos 
de segurança rodoviária, técnicos das 
câmaras e juntas de freguesia.

CONTEÚDOS
- Os acidentes domésticos mais frequentes na infância; 
-  Características dos espaços e produtos e sua relação com a 

ocorrência de acidentes; 
- Avaliação do risco de acidente em casa; 
- Medidas de prevenção dos acidentes em casa.

PÚBLICO-ALVO: 
Profissionais de saúde, de educação, de 
serviço social, amas, babysitters.

GUARDA                                               26 maio > online > das 09h00 às 12h30
COVILHA                                              28 maio > online > das 09h00 às 12h30

2-Segurança em Casa (03h30):

GUARDA                                                        26 maio > online > das 13h30 às 17h00
COVILHA                                                         28 maio > online > das 13h30 às 17h00

3-Segurança Rodoviária (03h30):

Workshops de Segurança Infantil:

Para outras informações APSI: 
Joana Albuquerque | Tel.  218 8 44 100 
Helena Sacadura Botte | Tel.  919 179 118

ONLINE:
Através da plataforma Microsoft Teams.

Inscrição gratuita mas obrigatória.
Vagas limitadas a 20 participantes.

Projeto apoiado pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores

https://forms.gle/PtC8ncqGhiHDYYaW7
https://forms.gle/94Bg2hZ6v1YMsW947

