
 

 

 
 
 
 
 

Lisboa, 7 de dezembro de 2019 
 
 
 
 
Exmo/a. Sr/a.  Diretor/a de Agrupamento de Escolas/Escola Não Agrupada 
 
 
 
Assunto: Formação em Suporte Básico de Vida e Desfibrilação Automática Externa 

 

Tendo em conta que as Aprendizagens Essenciais para a disciplina de Educação Física, 

no 10.º ano de escolaridade, indicam o que o aluno deve ficar capaz de fazer em 

matéria de Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilação Automática Externa (DAE), o 

Ministério da Educação está a organizar, em colaboração com o Ministério da Saúde, 

uma formação ministrada pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para 

que os docentes da referida disciplina fiquem preparados para tal e, também, 

certificados. Para este efeito, ao longo de 2020, irá decorrer uma formação em SBV e 

em DAE. Esta formação destina-se a todos os docentes de Educação Física do ensino 

secundário (grupo de recrutamento 620) que ainda não a tenham realizado. A formação 

que será ministrada e certificada pelo INEM, será gratuita, decorrerá durante dois dias 

(não seguidos) e será objeto de dispensa de serviço. Esta formação permitirá certificar 

os docentes como formadores em SBV e DAE. 

 

A organização dos grupos de formação estará ao cuidado dos CFAE. Para diagnóstico 

das necessidades de formação, será necessária a V. colaboração no preenchimento 

do formulário, até 18 de dezembro, disponível em:  

http://area.dge.mec.pt/questionarioSBVDAE 

 

Solicitamos a divulgação desta informação junto de todos os docentes de Educação 

Física (grupo de recrutamento 620) para que seja possível inscrever no questionário 

toda a informação necessária à preparação da formação. Será fundamental a 

articulação com os CFAE de forma a diligenciar a organização da formação. Para tal, o  
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preenchimento do formulário será da maior importância. Logo que os grupos de 

formação estejam organizados e calendarizados, voltaremos ao V. contacto. 

  
 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

O Diretor-Geral 
 
 

 
José Vitor Pedroso 
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