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QUADRO DE TRABALHO 1ª SEMANA 
 

DIA AQUECIMENTO 
AULA 

(05:00 horas) 
CARGA Hr/LOCAL 
(05:00 horas/dia) 

Segunda 
 

Sala de aula 

- Apresentação do Curso/ Divisão em Cangas/ Ordem Unida Básica/ 
identificação dos EPI/ braços/ Ensinar a se Cadastrar no SIAT para emissão do 
certificado digital 
Aula Teórica:  
Slide 01 “O Profissional Guarda- vidas” (Peculiaridades do GV de piscina/ 
prevenção/ identificar riscos/ posicionamento). Passar vídeos referentes a 
essa aula 
Slide 02 “Prevenção em piscinas”. Passar vídeos referentes a essa aula 
Slide 03 “TRM- Passar vídeos referentes a essa aula. 

05/100 horas aula/dia 
(instruções em sala de aula) 

Terça 
 

- Alongamento 
-Aquecimentos 

- Natação (100m e 400m). 
Recapitular assuntos da aula teórica; Dinâmica de perguntas aos alunos; 
- Exposição teórica-prática 
- Entrada e saída da piscina (3 técnicas: passo do gigante, entrada pranchada, 
entrada sentada);  
- Adaptação ao meio liquido; 
-Exposição teórica-prática nado de aproximação s/ EPI. 
- Exposição teórica-prática Abordagem Piscina e Praia (Canivete: por baixo e 
lateral).  
- Exposição teórica-prática nado lateral (perna tesourada); 
- Exposição teórica-prática do reboque (peito cruzado) 
- Exposição teórica-prática da retirada de vítima da piscina. 
- Abordagem de vítima com suspeita de trauma (3 tipos de abordagem) s/ 
EPI.  

- Treinamento Apneia Estática (1 minuto) 

10/100 horas aula/dia 
(treinamento na Piscina) 

Quarta 
 

- Alongamento 
- Natação 
 

- Recapitular TRM: Treinar as 3 técnicas de abordagem; 
- Demonstrar imobilização na prancha para retirada da piscina; 
- Falar sobre EPI do GV (nadadeiras, flutuador, apito, máscara para RCP) 

- Exposição teórica-prática abordagem de vítima c/ suspeita de TRM c/ 
equipamentos (mostrar as 3 técnicas); 
- Exposição teórica-prática salvamento completo em piscina com retirada da 
vítima da piscina (agora com  EPI). 

15/100 horas aula/dia 
(treinamento na Piscina) 
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- Fazer dinâmicas de competições entre os alunos 
- Flutuabilidade 30 min 
- Treinamento Apneia Dinâmica (3 X 25m) 

Quinta 
 

- Alongamento 
- Natação 

- Treino para a avaliação da 1ª semana. 
- Recapitulando parte teórica (“AGUAS”): realizar dinâmica de perguntas e 
respostas com os alunos 
- Treinamento Apnéia Estática (3 X 1 min)  
- Prática Resgate completo SEM equipamentos (Revisão do passo a passo); 
- Prática Resgate completo COM equipamentos (Revisão do passo a passo); 

- Apneia Dinâmica 50m com nadadeiras. 

20/100 horas aula/dia 
(treinamento na Piscina) 

 

Sexta 
 

- Aquecimento Livre 
 

- 1ª Avaliação: Parte 1: natação 100m; Parte 2: Resgate completo de vítima 
consciente na piscina (conforme tabela) 
Observação: APTO ou INAPTO 

25/100 horas aula/dia 
(treinamento na Piscina) 

 

 
 
 
 
 

QUADRO DE TRABALHO 2ª SEMANA 
 

DIA AQUECIMENTO 
AULA 

(04:00 horas) 
CARGA Hr/LOCAL 

(05:00 horas/dia) 

Segunda 
 

 Sala de aula  

Realizar dinâmica de perguntas/ respostas com os alunos sobre toda a parte teórica 
já ministrada; 
- Slide 04: Acidentes aquáticos: Afogamento primário/ secundário; Diferenças entre 
afogamento em água doce e agua salgada; 3 acidentes aquáticos: Afogamento, 
Hipotermia e Choque térmico; 3 fases do afogamento (angústia, pânico e 
submersão); Importância da “Prevenção”; Procedimentos com criança perdida/ 
pulseira de identificação infantil/ “água no umbigo sinal de perigo”, distância de 
segurança de um braço do seu filho; 6 graus de afogamento. 
- Slide 05: APH: Fraturas, Feridas, Hemorragia; Convulsão, Congestão, Indigestão e 
Pressão alta ou baixa (formas de atuar); Engasgo adulto, crianças e bebês (OVACE); 
- Slide 06: Sinalização (trabalho de sinalização das praias realizado pelo bombeiro/ 
comunicação terra X água). 
- Slide 07: Oceanografia: Peculiaridades do Salvamento Mar (densidade/ buracos/ 
pedras/correntezas/correntes de retorno, influências de marés); Tipos de praia;  
- Teoria:  

30/100 horas aula/dia 
(treinamento no mar) 

Terça 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Circuito 

- Natação (1000 metros) 
4 cenas de afogamento (nadador cansado- vítima em pânico- emborcado- submerso)  
- Passo a passo do salvamento: 
 1- Alarme, 2-corrida lateral, 3-elevação de joelhos, 4- golfinhadas, 5- nado 

35/100 horas aula/dia 
(treinamento no mar) 
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aproximação 6- canivete 7-abordagem em segurança (pelas costas) 8- reboque 9- 
arrasto 10- colocação da vítima em área segura; 
Nadador cansado 
- Resgate completo s/ EPI c/ 01 socorrista (nadador cansado- suporte pelo braço)  
- Resgate completo c/ 2 socorrista s/ EPI. (nadador cansado) 
vítima em pânico 
- Resgate completo s/ EPI c/ 01 socorrista. 
- Técnica de arrasto / colocação direto em DLD / ABC do afogado 
- Resgate completo s/ EPI c/ 2 socorristas (Coloca em DD e gira) 
- Técnica de arrasto / colocação direto em DLD / ABC do afogado 
- Treino flutuabilidade (30 minutos); 

Quarta 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Corrida 

- Natação (1000 metros) 
vítima em pânico 
- Exposição teórico-prática da Abordagem na areia: colocação em DD e realizar ABC 
do afogado (consciência, desobstrução de VA, VOS, 5 insuflações, Pulso, RCP, DLD, 
Limpeza nariz, boca, chão, RAT, monitora) 
- Treinar o passo a passo desse procedimento no apito. 
Exposição teórica-prática (desvencilhamento) 
- 04 técnicas: agarramento pela cabeça, braço, de frente e pela costa (treinamento 
na areia); Treino de desvencilhamento em Mar com Ondas. 
- Apneia ( travessia de bóia a bóia pelo cabo submerso de 25 metros) 

40/100 horas aula/dia 
(treinamento no mar) 

Quinta 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Circuito 
  

- Natação (1000 metros) 
- Revisão teórica-prática: desvencilhamento 
- Atividade de desvencilhamento com os olhos vendados; 
- Teoria:  equipamento nadadeira (partes, função, utilização) 
- Aquecimento da utilização de nadadeiras na areia 
vítima em pânico 
- Prática da aula de quarta (Agora treinar com peculiaridades de mar com ondas) 
- Salvamento completo c/ 1 soc / C/ 2 soc. 
- Exposição teórico-prática Salvamento completo com nadadeiras (c/ 1 soc. e c/ 2 
soc)  
- Treino para a prova. 
-  Treino Apneia 3x (1min)  

45/100 horas aula/dia 
(treinamento no mar) 

 

Sexta 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Corrida 

 - Avaliação: Circuito resgate solo sem EPI de auxílio, posicionamento p/ RCP. 
Distância da vítima: 30 metros 
Corrida lateral: 50 metros 
 

50/100 horas aula/dia 
(treinamento no mar) 
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QUADRO DE TRABALHO 3ª SEMANA 

 

DIA AQUECIMENTO 
SEMANA 

(04:00 horas) 
CARGA Hr/LOCAL 

(05:00 horas/dia) 

Segunda 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Corrida 

- Natação (1000m) 
Realizar dinâmica de perguntas/ respostas com os alunos sobre 
toda a parte teórica já ministrada; 
vítima inconsciente: 

- Exposição teórico-prática Salvamento completo de vítima 

inconsciente SEM EPI com insuflação na água e Suporte básico de 
vida na areia (Recuperação do afogado na areia seca conforme 
prova da quarta semana) 
- EPI do GV: nadadeiras, flutuador, apito, máscara para RCP; 
- Exposição teórico-prática Salvamento completo de vítima 
inconsciente COM nadadeiras e abordagem na areia c/ RCP.   
-  Prática Salvamento completo COM nadadeiras. (c/ 1 e c/2 soc.)   
- Flutuabilidade (Mar com Ondas) 

55/100 horas aula/dia 
 

Terça 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Circuito 

- Natação (1200 metros). 
Equipamento flutuador (partes, função, utilização e 
acondicionamento./ Treinamento de acondicionamento de 
flutuador por tempo. 
vítima inconsciente: 

- Exposição teórico-prática Salvamento completo de vítima 
inconsciente COM equipamentos (EPI). 
1-corrida lateral 2-encostou o pé na água, desclipa o flutuador e 
elevação de joelhos  3- golfinhadas 4- colocação de nadadeiras na 
linha do peito (quando a golfinhada não é mais eficiente)  5-nado 
aproximação 6- oferece flutuador estabelecendo diálogo c/ a 
vítima  7-clipa o flutuador  8- reboque a 9- arrasto 10- colocação 
da vítima em DD na área segura. 
- Prática Salv Completo c/ 1 e 2 soc. 

60/100 horas aula/dia 
 

Quarta 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Corrida 

- Natação (1500 metros) 
- Teoria: Resumo de toda parte teórica já ministrada 

- Prática Salvamento completo com nadadeiras, flutuador e 
abordagem na areia c/ RCP.  
- Prática Salv Completo c/ Nadadeiras e flutuador c/ 1 soc. 
- Prática Salv Completo c/ Nadadeiras e flutuador  c/ 2 soc.  
-  Treino para Prova de sexta.  

65/100 horas aula/dia 
 

Quinta 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Circuito 

Teoria: utilização da máscara para RCP 
- vítima emborcada 
- Técnica de insuflações na água (ideal em dupla) 

70/100 horas aula/dia 
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- Prática: Resgate completo c/ Nadadeiras c/ 1 soc e c/ 2 soc. 
- Prática de Salvamento de vítima emborcada. (Insuflação) Solo e 
Dupla com Abordagem na Areia. 
Avaliação: Desvencilhamento com olhos vendados- realizar as 4 

técnicas em cada gv. (Apto ou inapto) 
- Exposição teórico-prática da Utilização do Pranchão de 
Salvamento/ ou Stand-up (partes, função, utilização, 
manutenção, acondicionamento) 
- Realizar treinamento prático do salvamento completo com 
pranchão de salvamento. (Vítima consciente). 

Sexta 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Corrida 

Avaliação: Circuito Aquatlhon: Corrida 200 metros, natação de 
200 metros, Corrida 100 metros; 

75/100 horas aula/dia 
 

 
 

QUADRO DE TRABALHO 4ª SEMANA 

 
 

DIA AQUECIMENTO 
SEMANA 

(04:00 horas) 
CARGA Hr/LOCAL 

(05:00 horas/dia) 

Segunda 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Corrida 

Realizar dinâmica de perguntas/ respostas com os alunos sobre toda a 
parte teórica já ministrada; 
Teoria:  
Enchentes e Inundações (conforme slides e vídeos disponibilizados); 
fazer análise de algumas ocorrências atendidas na região 
Salvamento em costeira típicas da região (ilhas, pedras e etc). 

80/100 horas aula/dia 
 

Terça 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Circuito 

- Natação: 1.200 metros 
- vítima submersa 
Revisão da Padronização de sinais entre terra e Água. (Padrão 
SOBRASA) 
- Exposição Teórica- Prática Busca Submersa.  
Realizar atividade prática com os GV’s: Levar “boneco” para prática do 
exercício; dividir os GV’s em grupo; definir líder da água e da areia;  
- Prática resgate completo vítima submersa PCR 
- Teoria: Diferença de RCP neném, criança e adulto (Levar boneco para 
tr de RCP) 

85/100 horas aula/dia 
 

Quarta 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Corrida 

- Natação: 1.000 metros 
- Salvamento com embarcações (Moto aquática ou embarcações, de 
acordo com a realidade de cada Município); 
- Sleed: montagem, utilização, salvamento;  
-Vítima consciente, vítima inconsciente, abordagem; 

90/100 horas aula/dia 
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- Caso a OBM não tenha embarcações fica a cargo da unidade as 
instruções do dia. 
Treinamento para a última avaliação. 

Quinta 
 

- Alongamento 
- Aquecimento 
- Circuito. 

- Natação: 1.500m 
- Corrida Longa para conhecimento dos postos da região e 
conhecimento das características de cada um deles. 
- Preenchimento de relatório de ocorrências; 
- Apresentação do regimento disciplinar do Município. 
- Salvamento em Costões: 
Teoria: Costão (conforme slides e vídeos disponibilizados) 
 Prática: Apresentação de locais de periculosidades rochosas no 
Município; realizar atividade prática de subida e descida desses locais 
COM e SEM equipamento. 
- Treinamento para a prova de amanhã: 1ª parte e 2ª parte 

95/100 horas aula/dia 
 

Sexta 
 

- Alongamento livre. 
- Aquecimento livre. 

- 1ª Avaliação: resgate completo com EPI (Termina com a colocação 
na areia de DD e posicionamento do GV)- Computa tempo 
- 2ª Avaliação: Abordagem completa na areia- Não computa tempo. 

100/100 horas aula/dia 
 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES: 
 
1- As provas estão disponibilizadas no site do www.cb.es.gov.br 
2- Cada OBM ficará responsável por estabelecer parcerias com clubes para utilização das piscinas. 
3- Os alunos devem cumprir, além das avaliações previstas em QTS, TODAS as atividades previstas no QTS;   
4- Assiduidade nas aulas (90%, conforme previsto na NT-07): 
4.1- Só serão admitidas faltas mediante apresentação de atestado médico (dentro do 10% de possibilidade de faltas).  
4.2 – Em regra o CFGV será ministrado em 4 semanas, tendo carga horária diária 05 horas aulas diárias (7h às 12h). 
4.3- O aluno que possuir acima de 10% (10 horas/aulas, ou seja, 02 dias) de falta na carga horária será automaticamente excluído do curso, 
independente de apresentação de atestado médico. 
5- Comportamento. 
5.1- No decorrer do curso os alunos que cometerem qualquer indisciplina poderão ser automaticamente desligados do CFGV, e contra-indicados 
para as Prefeituras por meio de apresentação de Ofício do Comandante da OBM para o responsável pela contratação da Prefeitura; 
6- Avaliações. 
6.1- O guarda-vidas será submetido à 04 (quatro) avaliações, sendo duas delas dividida em duas partes: 

- Avaliação 01: Natação de 100m  
- Avaliação 01.1: Resgate de vítima consciente em piscina sem equipamentos 
- Avaliação 02: Resgate de vítima consciente na praia sem equipamentos 
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- Avaliação 03: Aquathlon 
- Avaliação 04: Resgate de vítima inconsciente na praia com equipamentos. 
- Avaliação 04.1: Suporte Básico de vida ao afogado 

 

6.2- Para ser considerado APTO o guarda-vidas deve atingir os índices mínimos previstos em cada uma das avaliações disponíveis no site do 
CBMES. 

 


