De: Chefe de Núcleo adjunto
Para: Agrupamentos
Assunto: Formação “Grão a Grão”
Data: 20 outubro 2019
Ofício: 53JNG2019

Guimarães, 20 de outubro de 2019

Caro chefe de agrupamento,
No mês de novembro iremos realizar o 1º momento formativo "Grão a Grão 2019/20", para o qual
segue abaixo para vosso conhecimento toda a informação necessária para os interessados em
participar se inscreverem:
Tema: Socorrismo
Objetivos:
- Consciencializar para a Segurança nas Atividades (cuidados preventivos);
- Saber quais os elementos/conteúdo básico que deve conter uma farmácia de patrulha;
- Conhecer e saber tratar ferimentos ligeiros (ao nível da Unidade);
- Saber imobilizar e transportar feridos;
- Saber os cuidados a ter em caso de queimaduras, entorses, picadas, etc …
- Conhecer a aplicar a técnica S.B.V. (Suporte Básico de Vida).

Destinatários: Dirigentes e Candidatos a dirigente
Data: 2 de novembro de 2019
Local: PCEG (Penha Centro escutista de Guimarães)
Horário: 9h00 às 12h30
Fardamento: Farda de campo
Custo de participação: 2€ (Este pagamento deve ser efetuado no dia da formação à chegada ao
PCEG e incluí lanche a meio da manhã)
Processo de inscrição: A inscrição para este momento formativo deve ser feito até ao dia 30 de
outubro de 2019, através do seguinte link: https://goo.gl/forms/dyMUGZLSLp5E8zCk1

Corpo Nacional de Escutas – Junta de Núcleo de Guimarães
Rua Marcha Gualteriana, 666 cave – 4810-264 Guimarães
Contacto: 961 578 635 – Fax: 253 511 048
E-mail: geral.guimaraes@escutismo.pt

Notas importantes:
- As inscrições para este momento têm um limite máximo de 26 participantes e um limite mínimo
de 10 participantes para a realização do mesmo.
- Caso por algum motivo, depois de se ter inscrito não possa estar presente, agradecemos que
nos avisem antecipadamente para que possamos preencher essa vaga.

Sempre Alerta para Servir,
Sérgio Lemos
Chefe de Núcleo adjunto
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