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Acidente 
Manual de Procedimentos 

O que é suposto fazer em caso de acidente dentro 
e fora da escola e como acionar o seguro escolar.

Exemplo de como 
preencher uma participação 

Em caso de dúvida:

 Ligar para coordenador do Gabinete de Massoterapia 


Carlos Raposo - 916183339

Assinar no verso


 da participação 



Acidente 

No contexto das atividades da Escola Superior 
de Dança é importante dist inguir uma 
emergência médica de um acidente com 
consequências músculo-esquelética de baixa 
gravidade. 

A emergência médica é uma situação na qual 
uma patologia ou evento traumático coloca 
perigo a integridade física do corpo e 
consequentemente a vida da pessoa. 

Como devemos atuar?

Estojo de Primeiros Socorros  
Os estúdios da ESD estão equipados com um estojo 
de primeiros socorros, que deverá ser manuseado com 
responsabilidade. 

O professor, ou o aluno na ausência deste, deverá 
reportar no final, o material em falta para que seja 
reposto. 

No seu interior podemos encontrar um manual de 
procedimentos para ativar o seguro escolar que 
explica como deve ser preenchida a participação de 
acidentes pessoais e o local de atendimento médico. 

Este estojo contém um saco de gelo instantâneo (a ser 
usado apenas e só se não houver gelo no Gabinete de 
Massoterapia).

Ocorrência fora das instalações da ESD 

Em caso de lesão grave, o aluno deve ser 
encaminhado para o hospital mais próximo. 

O seguro deverá ser ativado de imediato com o 
preenchimento da participação de acidentes 
pessoais contida no estojo de 1ºs socorros e 
assinado pelo professor presente. 

O professor deverá tirar uma fotocópia da 
p a r t i c i p a ç ã o e e n t re g a r n o g a b i n e t e d e 
massoterapia. 

Em caso de dúvida, deverá ligar para o coordenador 
do Gabinete de Massoterapia.

Ocorrência dentro das instalações da ESD 

Qualquer acidente deve ser reportado e encaminhado 
para o Gabinete de Massoterapia. 

Na eventualidade do Gabinete de Massoterapia estar 
encerrado, por exemplo uma ocorrência fora do horário 
de expediente ou na ausência dos funcionários, o 
professor responsável pelo estúdio poderá usar o 
estojo de primeiros socorros. 

Nas ocorrências dentro das instalações da ESD, o 
preenchimento da participação de acidentes pessoais é 
feito pelo responsável do Gabinete de Massoterapia ou, 
na sua ausência, por um funcionário da secretaria ou 
membro da direção da escola. 

O uso indevido de uma participação de acidentes está 
sujeito a processo criminal instaurado pela seguradora 
e processo disciplinar instaurado pelo Instituto 
Politécnico de Lisboa. 

Mesmo encerrado, o Gabinete de Massoterapia tem 
gelo 24 horas/dia e que pode ser obtido através do 
segurança. 


