
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 FORMAÇÃO DE FORMADORES - ToT EM PRIMEIROS SOCORROS 
Cruz Vermelha Brasileira  

Abril de 2022 
 

Introdução 
 

O curso de ToT está desenhado para preparar os instrutores de Primeiros Socorros que 
contam com experiência em ministrar cursos em comunidades, estabelecimentos educacionais 
ou empresas para a função de Formação de Formadores.  

As atividades dentro do curso estarão focadas em desenvolver ampla e intensamente as 
habilidades e conhecimentos que cada candidato construiu durante seu tempo como instrutor 
de Primeiros Socorros. Ao mesmo tempo a formação busca expandir as habilidades de 
orientação e tutoria de cada participante, as quais são indispensáveis durante os processos de 
formação de instrutores certificados em Primeiros Socorros. Essa oficina baseia-se nas diretrizes 
propostas pelo Centro de Referência Global para Primeiros Socorros da Federação Internacional 
das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.  
 
Premissas 
 

A Cruz Vermelha Brasileira avança com um processo de formação de instrutores em 
primeiros socorros, com certificação padronizada, assumindo processos de revalidação para os 
próximos 5 anos de forma documentada. Tal certificação se baseia na avaliação de conteúdos 
técnicos e metodológicos em primeiros socorros, seguindo o que é proposto pelo currículo de 
Primeiros Socorros da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho. 

No ano 2020 foi realizada a primeira oficina de “Training of Trainers – ToT em Primeiros 
Socorros”. Ao todo, foram 11 voluntários participantes, sendo 3 da Equipe de Resposta Nacional 
e dois de quatro estados diferentes, São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas e Mato Grosso do 
Sul, porém sem a certificação internacional do GFARC/ FICV. A Cruz Vermelha Brasileira conta 
atualmente com 60 instrutores de PS distribuídos entre suas 18 filiais (fonte: Visão Geral de PS 
2022 DNPS). 
 
Propósitos do curso 
 
No marco do processo de atualização da Linha de Ação de Primeiros Socorros e a necessidade 
de unificar as metodologias de ensino-aprendizado dos conteúdos em todo o país, este ToT será 
realizado com os seguintes propósitos: 
 
 

● Construir de maneira coletiva métodos e técnicas participativas que os Instrutores de 
Primeiros Socorros possam implementar para facilitar as formações. 

 
● Combinar critérios metodológicos para a formação de instrutores de Primeiros 

Socorros a nível nacional. 



 

 

Objetivos do curso  
 
Ao finalizar o curso de ToT, os participantes deverão ser capazes de: 
 

● Reconhecer e analisar os elementos que intervêm no desenvolvimento e apoio de 
capacidades para formar candidatos a Formadores de Primeiros Socorros; 

● Facilitar, mediante a implementação de diversas técnicas participativas, espaços 
eficazes de ensino-aprendizagem; 

● Planejar um curso completo de instrutor de primeiros socorros por meio de atividades 
desenhadas para serem aplicadas a uma variedade de estilos de aprendizagem e 
técnicas de facilitação. 

● Avaliar os processos de ensino-aprendizagem e realizar retroalimentações efetivas aos 
participantes; 

● Dispor de diferentes estratégias e ferramentas de suporte para os processos de ensino-
aprendizagem; 

● Manter registros e informes completos e precisos das formações realizadas. 
 
Metodologia 
 

Os dias de curso serão desenvolvidos sob a modalidade de oficinas baseadas em 
modelos participativos, onde aqueles que facilitam tornam-se facilitadores para o intercâmbio 
e a reflexão entre os participantes. Esta metodologia respeita e resgata os aprendizados prévios 
que constituem a bagagem que os participantes possuem. A produção coletiva é o eixo sobre o 
qual são construídas as propostas didáticas. 

 
A metodologia participativa aqui proposta se apresenta como um método que incentiva 

e fomenta as pessoas a se apropriarem do tema trabalhado e contribuam com suas próprias 
experiências. Os participantes se envolvem de forma ativa no processo de construção, evitando 
assim a assimetria que se reproduz quando os participantes são colocados no lugar de quem 
recebe passivamente informações de sujeitos externos. 
 
Conteúdos 
 

● Metodologia participativa e aprendizagem significativa (Construtivismo). 
● Características da educação em adultos. 
● Motivação, formação e preparação para a ação. 
● Estilos e domínios de aprendizagem. 
● Planejamento, monitoramento e avaliação participativa. 
● Estratégias de formação. 
● Técnicas e dinâmicas para as atividades de formação. 
● Funções e perfis: facilitadores e participantes. 
● Habilidades de comunicação. 
● Retroalimentação efetiva e características das mensagens. 
● Gestão dos espaços físicos. 
● Ambientes seguros de aprendizagem. 
● Estratégias para a resolução de conflitos. 

 



 

 

Duração 
 
O curso terá a duração de 5 (cinco) dias, alcançando 35 horas de formação. 
 
Participantes 
 

● Serão selecionados 08 participantes, oriundos das filiais estaduais da CVB. 
● A convocatória será realizada para todas as Filiais da rede nacional de Primeiros 

Socorros. 
● Cada Filial poderá apresentar até 2 candidatos que cumpram com os requisitos (ver a 

próxima seção) durante o período de inscrição das 14:00h de 05/05/2022 às 23:59h de 
10/05/2022. 

● O Departamento Nacional de Primeiros Socorros – DNPS realizará a seleção com base 
nos seguintes critérios: 

- Cumprimento dos requisitos. 
- Necessidades específicas de Desenvolvimento Organizacional e Territorial: 
Toda as regiões do país serão cobertas geograficamente. 

● Aqueles que forem selecionados para realizar a formação se comprometem a 
permanecer como ToT de Primeiros Socorros da Cruz Vermelha Brasileira por no mínimo 
2 anos. 

 
 
Requisitos 
 

Perfil geral  

• Ter mais de 18 anos (obrigatório). 
• Fazer parte do corpo de voluntários ou ser funcionário da Cruz Vermelha 

Brasileira (obrigatório). 
• Ter atuado como instrutor de Primeiros Socorros na Sociedade Nacional 

durante os últimos 2 anos (obrigatório). 
• Não ser Conselheiro da CVB em nenhum nível municipal, estadual ou 

nacional (obrigatório). 
• Apresentar carta de experiência verificável em ministrar cursos por sua 

Presidência Estadual da filial (obrigatório). 
• Entender e Falar espanhol no nível básico (preferencial). 
• Possuir diploma universitário ou técnico qualificado na área de saúde 

(preferencial). 
• Possuir capacitação em didática e pedagogia/formação de instrutor 

(preferencial). 
• Possuir disponibilidade para participar da formação no Rio de Janeiro-RJ 

entre 30 de maio à 03 de junho (obrigatório). 

Capacidades e 
habilidades 

• Capacidade e habilidade para facilitar processos de ensino-aprendizagem 
utilizando metodologias participativas. 

• Habilidade e experiência para gerenciar os processos administrativos 
envolvidos no planejamento de processos de treinamento. 



 

 

• Capacidade de acompanhar os participantes na descoberta e 
incorporação de novos conteúdos e competências relacionadas com 
primeiros socorros. 

• Capacidade e habilidade de exercitar a escuta ativa. 
• Capacidade de adaptação de conteúdos e técnicas aos diferentes públicos 

e audiências com os quais o facilitador pode interagir. 
• Capacidade de compreender como funciona um grupo de aprendizagem 

e ser capaz de facilitar a sua dinâmica. 
• Capacidade de adaptação a situações imprevistas ou conflituosas que 

possam surgir. 
• Capacidade de adaptação às mudanças, 
• Demonstrar condições de liderança e excelente predisposição para a 

troca de ideias. 
• Capacidade de utilização adequada de instrumentos de apoio 

(computador, projetor multimídia, flipchart, entre outros) e programas 
informáticos (Word, Excel, power point, entre outros). 

Passos prévios à 
formação 

• Inscrever-se para o treinamento preenchendo o Formulário de Inscrição 
no seguinte link: https://form.jotform.com/221233949675666 . 

• Assinar e enviar a Carta de Compromisso e Responsabilidade. 
• Assinar e enviar o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados 

Pessoais – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. 
• Assinar e enviar a Carta de Experiência de Instrutor. 
• Aguardar o processo de seleção. 
• Confirmar a participação se selecionado. 
• Preencher a pesquisa de expectativas. 
• Gerenciar as permissões correspondentes para a plena participação do 

ToT. 

Compromissos 
para obter a 
certificação 

• Replicar o ToT em filiais da rede territorial (pode ser feito em duplas de 
instrutores) em um prazo máximo de 6 meses, conforme cada situação 
definida pelo Departamento Nacional de Primeiros Socorros. 

• Respeitar o prazo mínimo de 2 anos para implementação das réplicas ToT. 

 
 
 
Leituras prévias 
 

● Diretrizes Internacionais de Primeiros Socorros da Federação Internacional da Cruz 
Vermelha e das Sociedades do Crescente Vermelho. Estes contêm todas as 
recomendações técnicas nas quais o treinamento será baseado. Elas variam desde 
diferenças nos níveis de evidência científica até recomendações específicas que devem 
ser levadas em consideração ao trabalhar em cursos de primeiros socorros. 

 
 
 
 
 
 

https://form.jotform.com/221233949675666


 

 

Cronograma da Formação 
 

DIA 1 

Hora Conteúdo Min Atividades/ Dinâmicas 

08:00 a 9:40 

Boas-vindas 10 Boas-vindas gerais e apresentação do treinamento. 

Apresentação 

individual 
40 Apresentação individual: SN de origem e breve experiência como facilitador. 

Objetivos do grupo 10 
Os participantes declaram quais são seus objetivos como grupo e os escrevem 

em um cartaz. 

9:40 a 9:55 BREAK 

9:55 a 11:25 

Carta do grupo 10 Os participantes elaboram as regras de convivência dos 5 dias. São escolhidas 

as pessoas responsáveis pelo controle do tempo e dinâmicas energizantes 

Objetivos 

específicos 
20 

A agenda, apresentação dos objetivos e outros tópicos são repassados. Os 

participantes escrevem suas (+) em um post-it e suas (-) em vermelho e depois 

os mantêm em seus crachás. 

11:25 a 

12:00 
Papel do instrutor e 

do participante 
10 

Juntos eles fazem um perfil do Formador Ideal. Cada um dos participantes faz 

um briefing pessoal sobre as suas (+) e (-) página 9. 

12:00 a 12.45 ALMOÇO 

12.45 a 13.45  

Uma Cruz Vermelha 10 Os alunos refletem sobre o conteúdo do texto "Uma Cruz Vermelha" em 4 

grupos. Como você trabalha isso na sua SN? breve exposição. 

FICV 30 Como é o processo de elaboração das Diretrizes? 

Centro de 

Referência 

O que faz? 

10 Quais são as atividades e o trabalho dos centros de referência? 

13.45 a 14.30 

hs 

Como trabalhamos 

PS em nossa SN? 
40 

Os participantes sentam-se em círculo, contando individualmente como os PS 

trabalham em sua filial. Algumas perguntas disparadoras são feitas para 

favorecer um fórum de discussão. 

14:30 a 17:00 

Dinâmica sobre 

teoria participativa 
15 Dinâmica Facilitadores - comunidade remota. 

Metodologia 

Participativa 
30 

Trabalhamos na definição de metodologia participativa. Usamos o vídeo de 

Don Ramón como gatilho. Participação-construtivismo vs Exposição-

behaviorismo. 

Etapas do processo 

de formação 
40 

Momentos e etapas de um grupo de aprendizagem. Análise da realidade, 

formação para a ação e implementação. 

Atividade 

Conhecer/Se 

conhecer. 

15 

As palavras específicas consignadas por cada participante são impressas e 

juntos todos devem colar as palavras no corpo da pessoa a quem julgam 

pertencer. 

17:00 ENCERRAMENTO 



 

 

DIA 2 

Hora Conteúdo Min Atividades/ Dinâmicas 

09:00 a 10:30 

Resumo 1 do dia anterior 10 Os alunos ficam em círculo e concordam com o resumo do dia 1. 

Compartilhamento do 

resumo do dia 1 
10 Entrar em acordo. 

Participantes e grupos de 

aprendizagem 
 

Leitura do conteúdo do manual. Responder individualmente (Vídeo do 

guitarrista). Dividimos em pequenos grupos e depois os fundimos em 

2 grupos e os reunimos. Conclusões. 

10:30 a 10:40 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS 

10:40 a 10:55 BREAK 

10:55 a 12:25 Técnicas de facilitação  

Dinâmica da gigantografia. Os alunos são divididos em 3 grupos e 

fazem um brainstorming sobre as didáticas que usaram em grupos, 

escrevendo-as em um pedaço de papel por ideia. Motivação, 

formação e preparação para a ação. 

12:25 a 12:35 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS 

12:35 a 13:35 ALMOÇO 

13:35 a 15:05 CAPIS 120 
Trabalhar individualmente o capítulo 6 respondendo as questões. Em 

seguida, dividir-se em 5 grupos de 3 e expor cada ponto do capítulo. 

15:05 a 15:15 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS 

15:15 a 15:30 BREAK 

15:30 a 17:30 

Planejamento 120 Leitura individual e respostas, entrar em acordo. 

Informação adicional 5 Fotocópias de informações adicionais para formadores 

17:30 a 18:00 CONCLUSÃO DO TRABALHO ANTERIOR 

18:00 ENCERRAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIA 3 

Hora Conteúdo Min Atividades/ Dinâmicas 

09:00 a 09:10 Resumo do dia anterior 10 Resumo do dia anterior em grupo 

09:10 a 10:30 Prática de facilitação 120 

A tarefa terá como foco o planejamento de uma facilitação fora de PS com 

os temas e conteúdos abordados nos dias anteriores. Como fazer um 

mate, como fazer um churrasco e como jogar xadrez 

10:30 a 10:40 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS 

10:40 a 10:55 ;BREAK 

10:55 a 12:25 Prática de facilitação 120 

A tarefa terá como foco o planejamento de uma facilitação fora de PS 

com os temas e conteúdos abordados nos dias anteriores. Como fazer 

um mate, como fazer um churrasco e como jogar xadrez 

12:25 a 12:35 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS 

12:35 a 13:35 ALMOÇO 

13:35 a 14:05 Suportes didáticos 30 

Quais são os suportes pedagógicos? Quais deles usamos e quais não? Por 

quê? Vantagens e desvantagens de cada suporte. Proposta de novos 

suportes. 

14:05 a 15:05  60 

Nos dividimos em 3 grupos. É escolhido 1 suporte didático e os grupos 

trabalham em um treinamento/capacitação de sua escolha. Novamente, a 

facilitação não poderá tratar sobre PS. 

15:05 a 15:15 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS 

15:15 a 15:30 BREAK 

15:30 a 17:30 

Acompanhamento a 

quem forma durante o 

processo de 

aprendizagem em 

primeiros socorros. 

120 
Introdução. O Papel do ToT (perfil). Disparador de vídeo do Chaves. 

Dinâmica do oráculo. O papel do ToT na PCR. 

17:30 a 18:00 CONCLUSÃO DO TRABALHO ANTERIOR 

18:00 ENCERRAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIA 4 

Hora Conteúdo Min Atividades/ Dinâmicas Materiais Observações 

09:00 a 9:15 Resumo 3 20 
Resumo do dia anterior em grupo e um porta-

voz é nomeado para comentar 
  

09:15 a 10:30 
Classificação 

de avaliação 
75 

Tipos de avaliação aplicados aos cursos de 

primeiros socorros. Avaliação transversal. O 

que avaliamos? 

 
Critérios específicos 

de avaliação em PS 

10:30 a 10:40 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS 

10:40 a 10:55 BREAK 

10:55 a 11:25 
Resolução de 

conflitos 
45 

Formação de 3 grupos para resolver 3 

situações-problema diferentes. O acordo 

incidirá sobre a forma como cada grupo 

caracterizou e propôs a resolução do conflito. 

  

11:25 a 12:25 
Ambiente de 

trabalho 
20 

Recomendações sobre o ambiente de 

aprendizagem 
  

12:25 a 12:35 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS 

12:35 a 13:35 ALMOÇO 

13:35 a 15:05 
Prática de 

facilitação 
90 

Com os conteúdos abordados até agora, os 

alunos devem realizar uma prática de 

facilitação introduzindo diferentes dinâmicas, 

estratégias e ferramentas. 

 
Exposição e 

devolução 

15:05 a 15:15 CONCLUSÕES DOS TRABALHOS 

15:15 a 15:30 BREAK 

15:30 a 17:30 
Prática de 

facilitação 
90 

Com os conteúdos abordados até agora, os 

alunos devem realizar uma prática de 

facilitação introduzindo diferentes dinâmicas, 

estratégias e ferramentas. 

  

17:30 a 18:00 CONCLUSÃO DO TRABALHO ANTERIOR 

18:00 ENCERRAMENTO 

 
 

DIA 5 

Hora Conteúdo Min Atividades/ Dinâmicas 

08:00 a 9:30 
Preparação 

individual 
10 minutos por participante 

Formação de 2 grupos para realização de exposições 

individuais. Cada participante escolherá um tema sobre 

PS e o público-alvo ao qual será direcionado. 

9:30 A 11:30 
Preparação 

individual 

10 minutos por participante Igual à atividade anterior, mas tanto o tema quanto o 

público-alvo são escolhidos pela equipe de avaliação. 

11.30 A 12.30 
 

Devolução 

individual 

10 minutos por participante Os participantes receberão feedbacks individuais dos 

avaliadores. 

13:00 Encerramento Encerramento da oficina Encerramento do evento 

 


