Referencial de Formação
Curso: Formação Inicial de Motorista de Transporte Colectivo de Crianças
Objectivos Gerais: Desenvolver competências para desempenhar eficientemente as funções de
motorista de veículos de transporte colectivo de crianças.

Objectivos específicos:
1.

Aquisição de conhecimento sobre as regras inerentes ao acesso e exercício da actividade do
transporte colectivo de crianças por meio de automóveis e as condições desse transporte;

2.

Desenvolvimento de novas competências e atitudes favoráveis à segurança no transporte
colectivo de crianças;

3.

Desenvolvimento de competências de conduta pessoal no domínio das relações interpessoais;

4.

Conhecer e ser capaz de executar técnicas simples de socorrismo que visem a estabilização ou
melhoria da criança vitima de acidente ou doença súbita;

5.

Assimilar os comportamentos teóricos básicos na correcta utilização de extintores de incêndio;

6.

Conhecer os procedimentos de uma correcta actuação perante uma situação de acidente
rodoviário.

Público-alvo: Motoristas de veículos de transporte de passageiros, educadores de infância, babysitters, professores, auxiliares de acção educativa, animadores sócio-culturais, monitores de actividades
de tempos livres, colaboradores de instituições de ensino, infantários, parques de jogos, recintos
desportivos, pais, encarregados de educação, acompanhantes e outros responsáveis por crianças.

Modalidade de Formação: Inicial.
Forma de Organização: Presencial.
Metodologia de Formação: Método expositivo, interrogativo, afirmativo e activo.
Documentação: Manual de apoio.
Metodologias de Avaliação:
O processo de avaliação da formação contempla vários momentos:
· Questionário de Avaliação da Satisfação - Formando (inclui avaliação do desempenho do
formador);
· Questionário de Avaliação da Satisfação - Formador;
· Questionário de Avaliação do Formador pela Organização;
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· Avaliação da Aprendizagem.

Conteúdo Programático
1- Prevenção Rodoviária – 3h00
2- Legislação Rodoviária – 9h00
3 - Legislação sobre o transporte de crianças – 6h00
4 - Teoria e prática da condução – 3h00
5 - Relacionamento interpessoal – 3h00
6 - Primeiros socorros – 6h00
7 – Aspectos psicossociológicos da função de motorista – 3h00
8 – O álcool e os seus efeitos – 1h00
9 - Segurança contra incêndios – 2h00
10 - Actuação em caso de acidente – 2h00

Carga horária /Calendarização: A acção tem a duração de 38 horas e 30 minutos.
Recursos Materiais e Pedagógicos: Secretárias, cadeiras, cartazes de apoio, quadro, videoprojector, raquete
de sinalização, caixa de primeiros socorros, colete de sinalização, tacógrafo analógico, discos-diagrama.
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