CURRÍCULO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR

02 Teoria do fogo
03 Propagação do fogo

A - Parte Teórica
Assunto
Objetivos
C.H.
Listar os objetivos gerais do curso, definir brigada
de incêndio, sua estrutura organizacional, critérios
01 h
Objetivos do curso e brigada escolar
de seleção responsabilidades e ações em
emergências.
Combustão e seus elementos
Identificar os componentes do tetraedro do fogo.
02 h
Condução, irradiação e convecção
Identificar os processos de propagação do fogo.

04 Classes de incêndio

Classificação e características

Módulo
01 Introdução

Isolamento, abafamento, resfriamento
e extinção química.
Água (jato e neblina), PQS, CO2,
06 Agentes extintores
espumas e outros
Extintores, hidrantes, mangueiras,
Equipamentos de combate a chave de mangueira, adaptadores,
07
incêndio
reduções, acessórios, EPI, materiais
de corte, arrombamento e remoção
05 Métodos de extinção

08

Sistemas de proteção
contra incêndio e pânico

09 Abandono de área

10

Avaliação da cena e
abordagem de vítimas

11 Vias aéreas
12

RCP (Reanimação
Cardio-Pulmonar)

13 Intoxicação
14

Picadas de animais
peçonhetos

15 Hemorragias
16 Fraturas
17 Ferimentos
18 Queimaduras
19 Transporte de vítimas
Módulo
20

Prática (deve ser realizada
junto com a parte teórica)

21

Prática (deve ser realizada
junto com a parte teórica)

22 Prática

Identificar as classes de incêndio A, B, C e D.
Definir os métodos e suas aplicações.
Identificar os agentes, suas
aplicações.

características

02 h
e

Identificar os equipamentos suas aplicações e
manuseio.

Sistema de proteção por extintores,
os
componentes, características,
sistema hidráulico preventivo, sistema Identificar
de detecção e alarme, iluminação de funcionamento e aplicações.
emergência e saídas de emergência

02 h

Procedimentos

Relacionar as técnicas de abandono de área, saída
organizada, pontos de encontro e chamada e 01 h
controle de pânico.

Dimensionamento da cena, avaliação
primária e secundária

Gerenciar risco de uma cena de emergência,
01 h
aplicar as técnicas de exame primário e secundário.

Identificar os sintomas de obstruções em adultos,
crianças e bebês conscientes e inconscientes.
Ventilação artificial e compressão
Aplicar as técnicas de RCP com 1 e 2 socorristas
cardíaca externa
para adultos, crianças e bebês.
Definição, classificação, prevenção e Reconhecer os sinais e sintomas, aplicar as
tratamento
técnicas de prevenção e intervenção
Definição, classificação, prevenção e Reconhecer os sinais e sintomas, aplicar as
tratamento
técnicas de prevenção e intervenção
Reconhecer hemorragias e aplicar técnicas de
Classificação e tratamento
contenção.
Reconhecer as fraturas e realizar as técnicas de
Definição, classificação e tratamento
intervenção.
Reconhecer os ferimentos e realizar as técnicas de
Definição, classificação e tratamento
intervenção.
Reconhecer as queimaduras e realizar as técnicas
Definição, classificação e tratamento
de intervenção.
Reconhecer e aplicar as técnicas de transporte de
Avaliação e técnicas
vítimas.
B – Parte Prática
Assunto
Objetivos
Praticar as técnicas de combate a incêndio com os
Combate a incêndios
equipamentos de segurança contra incêndio da
escola no dia do simulado
Causas de obstrução e liberação

02 h
02 h

01 h

01 h

01 h

----

Primeiros Socorros

Praticar as técnicas de Primeiros Socorros no dia
do simulado

Abandono de área

Realizar os procedimentos de abandono de área da
02 h
escola. (avaliação do simulado)

----

20 h

CARGA HORÁRIA TOTAL
C – Avaliação
Módulo
01 Avaliação

Assunto
Geral

Objetivos
Avaliar individualmente os alunos

02 h

