
 
COMUNICADO 029 – 11/05/2018 

De: Coordenação Administrativa do Colégio Arquidiocesano 

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(as) do Colégio Arquidiocesano 

Assunto: Convite - Projeto Salve Vidas 

 
Prezado(a) Pai, Mãe ou Responsável, 

 

 

O Projeto Salve Vidas visa treinar pessoas, gratuitamente,  para realizar os primeiros passos da Cadeia de 

Sobrevivência, isto é,  o reconhecimento da parada cardiorrespiratória, a busca por ajuda especializada e a 

realização correta da massagem cardíaca.  

Sabe-se que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. A falta de informações 

sobre a doença é o principal fator que contribui para um número expressivo de óbitos e que impede o 

reconhecimento precoce e o atendimento rápido e capacitado à vítima, desde a manifestação dos primeiros 

sintomas. 

 

 

Com intuito de promover o respeito à vida e à diversidade, o Corpo Diretivo do Colégio Arquidiocesano de 

Ouro Preto em parceria com a Someti (Sociedade Mineira de Terapia Intensiva) convida o(a) senhor(a) a 

participar do Projeto Salve Vidas. Tal atividade contará com a participação de toda comunidade escolar, 

inovando ao trazê-la para dentro de uma Escola de Ensino Regular. 

Nesse sentido, a parceria entre Família e Escola é de fundamental relevância, possibilitando o 

compartilhamento de informações educativas essenciais no processo de preservação à vida. 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

17/05/2018 (QUINTA-FEIRA) 

TURNO DA MANHÃ 

 

8 horas:  - Apresentação de Vídeo instrutivo. 
             - Realização da Técnica de compressão torácica. 
 

8 horas e 30 minutos:  - Prática de massagem cardíaca. 
 

Público-alvo: Equipe multiprofissional e alunos(as) do Ensino Fundamental II e Médio. 

 

TURNO DA TARDE 

 

16 horas: - Apresentação de Vídeo instrutivo. 
 

Público-alvo: os(as) alunos(as) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. 
 

16 horas e 30 minutos: - Apresentação de Vídeo instrutivo. 
                                        - Realização da Técnica de compressão torácica. 
 

17 horas: - Prática de massagem cardíaca. 
 

Público-alvo: Equipe multiprofissional e os(as) pais, mães ou responsáveis pelos(as) alunos(as) 
do Colégio Arquidiocesano. 

 

Atenciosamente,  

 
 

Coordenação Administrativa do Colégio Arquidiocesano 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA PARA OS PAIS, MÃES OU RESPONSÁVEIS 

Preencher e devolver a Autorização até o dia 16/05/18, impreterivelmente, no Setor de Comunicação. 
 

 
Eu, _____________________________________________________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) _______________________________________________________________________, 

irei participar do Projeto Salve Vidas, no dia 17 de maio de 2018. 

Eu, _____________________________________________________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) _______________________________________________________________________, 

NÃO irei participar do Projeto Salve Vidas, no dia 17 de maio de 2018. 

 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 
Ouro Preto, ____ de _______ de 2018. 


