
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec  

 ETEC “Dr. José Luiz Viana Coutinho” de Jales 

Código: : 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico:  Saúde, Segurança e Trabalho 

Habilitação Profissional: Técnico em Enfermagem 

Qualificação: Sem Certificação Técnica 

Componente Curricular: Semiotécnica em Enfermagem 

Módulo: 1 C. H. Semanal: 2 

Professor: Rosimeire da Silva 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 
 

Exerce as atividades auxiliares, de nível técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, 
cabendo-lhe:  
Assistir ao enfermeiro:  

● no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem;  

● na prestação de cuidados diretos de enfermagem a clientes em estado grave;  

● na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de 

vigilância epidemiológica;  

● na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;  

● na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

clientes durante a assistência de saúde;  

● nas ações especificas de assistência a pacientes em tratamento específico, em 

estado grave e em situações de urgência e emergência.  
 
Deverá também:  
● Participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e 
de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;  

● Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e doenças profissionais e do trabalho;  

 ● Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 
enfermeiro/ enfermeiro obstétrico/ obstetriz;  

● Integrar a equipe de saúde;  

● Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia de Enfermagem;  

● Anotar no prontuário do cliente as atividades de assistência de enfermagem, para fins 
estatísticos;  

● Participar de atividades de pesquisa em saúde;  

● Utilizar princípios éticos no tratamento do cliente e com a equipe multiprofissional. 
  
Neste sentido o curso propõe a formação profissional do técnico de enfermagem voltado 
ao atendimento das necessidades de saúde de  paciente/cliente/comunidade. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:     Semiotécnica em Enfermagem                                                                                                              Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 

I Identificar técnicas de enfermagem 
relacionadas à higiene, conforto e 
segurança do paciente/cliente e do 
profissional.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Identificar as medidas antropométricas 
e sinais vitais importantes na avaliação 
da saúde do paciente/cliente  
 
 
 
 
 Identificar e correlacionar 
procedimentos terapêuticos e técnicas 

1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
3.1 
 

  Realizar a lavagem das mãos antes e após a 
re realização de procedimentos técnicos e do 
atendimento aos paciente/cliente.  

 
 Utilizar técnicas assépticas nos 
procedimentos de enfermagem visando 
proteger o cliente/paciente de 
contaminações.  
 
 Realizar técnicas de enfermagem 
relacionadas à higiene, conforto e segurança 
do paciente/cliente.  
 
 
 
 Realizar técnicas de mensuração 
antropométrica (peso, altura) e verificar sinais 
vitais.  
 Anotar em formulário  
próprio os dados obtidos na mensuração 
antropométrica sinais vitais.  
 
 Realizar, em laboratório, procedimentos 
terapêuticos e técnicas de enfermagem no 

  
1. Técnica de higienização das mãos.  
 
2. Técnicas básicas de higiene e 
conforto:  
●higiene oral  
●higiene do couro cabeludo  
●banho no leito  
●higiene íntima  
●uso de comadre e papagaio  
●massagem de conforto  
●mudança de decúbito  
●posicionamento do paciente no leito  
●mobilização ativa e passiva  
●limpeza de unidade  
●arrumação do leito:  

 ●cama aberta  

● cama fechada  
● cama de operado  
 

3. Técnica para calçar luva estéril  
 
4. Transporte de paciente intra-
hospitalar:  
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de enfermagem indicados no 
atendimento do cliente/paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 
3.4 
 
 
3.5 
 
 
 
3.6 
 
 
3.7 
 
 
3.8 
 
 
3.9 
 
 
3.10 
 

atendimento do cliente.  
 
 Posicionar o cliente/paciente de acordo com 
exames e/ou procedimentos a serem  
Executados.  
 
Realizar a técnica de sondagem 
nasogástrica e relacionar os cuidados na 
administração de dietas. 
  
 Reconhecer a importância da aplicação 
de calor e frio como medida terapêutica. 
  
Realizar a técnica de nebulização e 
oxigenoterapia e identificar sua 
indicação.  
 
 Identificar os diferentes tipos de curativo 
e aplicar a técnica correspondente.  
 
Listar as diversas formas de 
apresentação de medicamentos. 
  
 Administrar medicamentos pelas 
diferentes vias. 
  
 Realizar procedimentos invasivos 
respeitando os princípios de assepsia e 
antissepsia.  
 Realizar coleta de materiais para 
exames laboratoriais. 

 

maca, cadeira de rodas, leito  
 
5. Técnica de mensurações:  
●peso, 
● altura,  
●temperatura,  
●pulso,  
●respiração  
● pressão arterial e registros.  
 
6. Técnicas de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos:  
● Posições do corpo para  
os diversos procedimentos,  
● Aplicação de calor (quente e frio)  
● Nebulização e oxigenoterapia  
●Tipos de Curativos  
● Formas de apresentação e vias de 
●administração de medicamentos  
● Administração de medicamentos pelas 
diversas vias  
● Sondagem nasogátrica (SNG)  
●Tipos de administração de dietas  
●Sondagem vesical  
●Sondagem retal  
●Lavagem intestinal  
●Coleta de exames  
 
 
7. Prontuário do Paciente  
● Aspectos legais dos registros de 
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4. Analisar a legislação referente ao 
prontuário do paciente e as normas que 
orientam os registros de enfermagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Analisar a atuação da equipe de 
enfermagem na sistematização da 
assistência de Enfermagem.  
 
 
 

 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 
 
 
5.1 

  
 
 
 
 Identificar a importância legal dos 
registros de enfermagem no prontuário 
do paciente. 
  
 
 Registrar no prontuário as ocorrências e 
os cuidados realizados com o paciente 
de acordo com as  
exigências e normas. 
  
 Utilizar terminologia específica da área. 
  
 
 Relacionar as ações da equipe de 
enfermagem na sistematização da 
assistência de enfermagem.  

 

enfermagem  
●Anotações de enfermagem:  
●Instrumentos básicos (observação, e 
inspeção)  
●Terminologia específica  
 
8. Etapas da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:            Semiotécnica em Enfermagem                                                                                                       Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

- Realizar a técnica correta 
de higienização das mãos 
em todos os momentos 
recomendados nos serviços 
de saúde; compreendendo 
que esta medida simples, 
rápida e de menor custo é 
de maior importância no 
controle de infecções 
hospitalares.  
 

1. Higienização das mãos 

- Aulas expositivas (data show) e dialogadas 
com a participação dos alunos. 
- Aula prática no laboratório de enfermagem 
para execução da técnica correta de 
higienização das mãos. 
- Dinâmica grupal sobre higienização das 
mãos, utilizando tinta guache.  

 
31/01/14 a 07/02/14 
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- Preservar a independência 
do cliente/paciente. 
-Garantir a privacidade. 
-Transmitir respeito e 
humanização. 
-Promover o conforto físico. 

2. Técnicas básicas de higiene 
e conforto: 

●higiene oral  
●higiene do couro cabeludo  
●banho no leito  
●higiene íntima  
●uso de comadre e papagaio  
●massagem de conforto  
●mudança de decúbito  
●posicionamento do paciente 
no leito  
●mobilização ativa e passiva  
●limpeza de unidade  
●arrumação do leito:  

 ●cama aberta  

● cama fechada  
● cama de operado  
 

 
 

- Aulas expositivas (data-show) e dialogadas, 
com a participação dos alunos. 
- Aula prática no laboratório de enfermagem 
para execução das técnicas corretas para 
proporcionar higiene e conforto do  
paciente/cliente. 
- Análise de artigos científicos com discussão 
em grupo. 

 
14 /02/14 a 28/02/14 
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- Entender que o  
procedimento de calçar um 
par de luvas estéril, requer 
técnica correta para evitar a 
contaminação da luva. 
Identificar a luva compatível 
com o tamanho das mãos, 
proporcionando segurança e 
conforto. 
 - Compreender quais 
procedimentos requer a 
utilização de luvas estéreis 
e qual a sua importância. 

3. Técnica para calçar luva 
estéril  

 

- Utilização de recursos audiovisuais. 
- Aula prática no laboratório de enfermagem 
para treinar a execução correta de 
calçamento de luvas estéreis e sua retirada. 

 
07/03/14 a 07/03/14 

 
- Avaliar a situação em que 
se encontra o cliente 
evidenciando a patologia ou 
trauma existente e realizar o 
atendimento com rapidez e 
coerência. 
-Transportar o 
cliente/paciente com 
segurança, observando se o 
número de pessoas é 
suficiente para realizar a 
movimentação.   

4. Transporte de paciente intra-
hospitalar:  
maca, cadeira de rodas, leito  

 

Aulas expositivas e dialogadas com a 
participação dos alunos. 
-Trabalhos de pesquisa e discussão grupal. 
-Aula prática no laboratório de enfermagem 
para observarem e treinarem o transporte de 
maca, cadeira de rodas e movimentação do 
paciente no leito. 

 
14 /03/14 a 21 /03/14 
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- Realizar corretamente as 
técnicas de mensurações 
para auxiliar no diagnóstico 
e tratamento do 
paciente/cliente. 
- Identificar e acompanhar a 
evolução do 
paciente/cliente. 
- Fornecer  informações 
relevantes para a 
assistência de enfermagem.   

5. Técnica de mensurações:  
●peso, 
● altura,  
●temperatura,  
●pulso,  
●respiração  
● pressão arterial e registros.  
 

 

- Aulas expositivas (data show) e dialogadas 
com a participação dos alunos. 
-Aula prática no laboratório de enfermagem 
para execução da técnica de verificação dos 
sinais vitais, peso e altura. 
Trabalhos individuais e em grupo em sala de 
aula sobre verificação dos sinais vitais.  
 

 
28/03/14 a 04/04/14 

-Identificar a importância de 
aplicação de calor e frio e  
quais seus objetivos nas 
funções  orgânicas . 
-Entender o funcionamento 
do sistema respiratório e 
quais os tipos de 
oxigenoterapia existentes. 
- Aprender a avaliar as 
feridas e identificar qual tipo 
de curativo é apropriado. 
-Conhecer as formas de 
apresentação dos 
medicamentos, bem como 
administrá-los com 
segurança. 
- Saber orientar e instalar 
sondas: nasogástrica, 
vesical e retal bem como 
identificar alterações. 

6. Técnicas de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos:  
 Posições do corpo para  
os diversos procedimentos;  
aplicação de calor (quente e 
frio); nebulização e 
oxigenoterapia; tipos de 
curativos; formas de 
apresentação e vias de 
administração de 
medicamentos ; sondagem 
nasogástrica; administração de 
dietas, sondagem vesical; 
sondagem retal, lavagem 
intestinal e coleta de exames.  
 
 
 

 
 

- Utilização e recursos audiovisuais. 
- Aula prática no laboratório de enfermagem 
para execução de técnicas de curativos, 
observação e manuseio de medicamentos, 
técnica correta de sondagem: nasogátrica, 
vesical e retal. 
- Análise de artigos científicos com discussão 
em grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11/04/14 a 09/05/14 
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-Realizar anotações de 
enfermagem legíveis, 
completas, claras, concisas, 
objetivas, sem rasuras, 
entrelinhas e nem linhas em 
branco. 
- Anotar em prontuário toda 
a assistência prestadas ao 
cliente/paciente, sejam elas 
padronizadas, de rotina e 
específicos, não 
esquecendo da assinatura e 
identificação do profissional 
ao final de cada registro.   
- Utilizar terminologia 
específica e conter apenas 
abreviaturas previstas em 
literaturas/padronizadas.  

 
 
 
 
 

7. Prontuário do Paciente  
● Aspectos legais dos registros 
de enfermagem  
●Anotações de enfermagem:  
●Instrumentos básicos 
(observação, e inspeção)  
●Terminologia Específica. 
 

 
 
 
 
 
- Aulas expositivas (data show) e dialogadas 
com a participação dos alunos. 
- Exercícios de fixação realizando vários 
relatórios de enfermagem de acordo com 
cada situação descrita. 
- Pesquisas de relatórios de enfermagem e 
discussão grupal á respeito. 

 
16/05/14 a 30/05/14 

 

 8-Etapas da Sistematização 
da Assistência de 
Enfermagem. 
 
 

 

- Aulas expositivas (data show) e dialogadas 
com a participação dos alunos. 
- Estudo de impressos específicos para a 
realização da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem. 
- Estudos grupais sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. 

 
06/06/14 a 06/06/14 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 

I 1- Identificar técnicas de 
enfermagem 
relacionadas à higiene, 
conforto e segurança do 
paciente/cliente e do 
profissional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 2-Identificar as medidas 
antropométricas e sinais 
vitais importantes na 
avaliação da saúde do 

- Compreender que a higiene 
e conforto do 
paciente/cliente é dever da 
equipe de enfermagem 
sendo necessário a 
compreensão da anatomia e 
fisiologia da pele, cavidade 
oral, olhos e nariz, couro 
cabeludo, entre outros, bem 
como o conhecimento da 
fisiopatologia que causam 
alterações nestes órgãos.    - 
Além de considerar os 
diversos fatores 
socioculturais, econômicos e 
de desenvolvimento que 
influenciam a higiene do 
cliente.   

 

 

-Compreender que a 
mensuração dos sinais vitais 
indicam alterações físicas e 
funcionais no organismo, 
sendo necessário 

  
 

- Resolução de atividades  e 
relatórios intra e extra-
classe. 
-Trabalho de pesquisa; 
- Prova escrita (objetiva e 
subjetiva); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho de pesquisa. 
 

-Atividade individual 
 

 
 

-Desenvolvimento adequado 
das atividades programadas. 
- Clareza e coesão na 
apresentação dos objetos de 
estudo. 
- Clareza e objetividade na 
realização dos exercícios de 
fixação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Clareza e objetividade nos 
relatórios apresentados 
sobre medidas 

 
 

-Prestar cuidado higiênico 
individualizado, evidenciando 
os fatores socioculturais e 
econômicos.  
 
- Explorar fatores do 
desenvolvimento que 
influenciam a necessidade 
de higiene do cliente. 
-  Envolver a família no 
planejamento e adaptação 
de condutas, bem como na 
instrução de higiene.   
- Aplicar padrões de 
segurança e de dignidade do 
cliente/paciente. 
- Agir com disciplina, 
corência e humanização. 
 
 

-Saber verificar corretamente 
os sinais vitais e 
compreender que estes 
estão relacionados às 
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paciente/cliente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-Identificar e 
correlacionar 

observação rigorosa. 

- Realizar as medidas 
antropométrica e entender 
que estas são importantes 
no acompanhamento e 
desenvolvimento do 
cliente/paciente em todas as 
etapas do ciclo vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Compreender que o 

cuidado é um ato de 

-Avaliação com questões 
dissertativas e objetivas 

 

-Relatórios. 
 

-Resolução de atividades 
práticas e relatórios intra e 
extra-classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Avaliação com questões 

antropométricas e os sinais 
vitais.  
- Geração de informações 
relevantes.  
- Clareza e coesão na 
apresentação dos objetos de 
estudos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Domínio das terminologias 

condições mínimas das 
funções corporais para que 
seja possível a existência da 
própria vida. 
- Identificar alterações 
orgânicas através dos sinais 
vitais e fornecer informações 
relevantes para a assistência 
de enfermagem. 
- Acompanhar a evolução do 
cliente e auxiliar no 
diagnóstico e tratamento.  
 -Saber anotar em formulário 
próprio os dados obtidos na 
mensuração antropométrica 
sinais vitais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prestar a assistência de 
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procedimentos 
terapêuticos e técnicas de 
enfermagem indicados no 
atendimento do 
cliente/paciente. 
 
 
 
 
 
 
 

responsabilidade e 

envolvimento com o outro no 

suprimento das 

necessidades humanas 

básicas. 

- Seguir a sequência dos 
passos para realizar os 
procedimentos terapêuticos 
estabelecendo qualidade na 

assistência e elo com o ser 

cuidado.  

-Reconhecer a importância 
da individualização do 
cuidado, condensado em 
conhecimento científico, 
reabilitando o doente e 
promovendo saúde. 

 

 

 

dissertativas e objetivas. 
 
-Trabalho grupal e individual. 
 
-Apresentação de 
seminários. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

científicas que envolvem o 
cuidar em enfermagem.   
- Clareza e objetividade na 
realização dos exercícios de 
fixação. 
- Apresentação de 
seminários satisfatórios. 
-Desenvolvimento adequado 
das atividades programadas. 

enfermagem com 
responsabilidade, ética e 
humanização. 
- Individualizar o cuidado ao 
realizar os procedimentos 
terapêuticos e aplicar 
padrões de segurança e de 
dignidade do cliente. 
- Demonstrar segurança, 
conhecimento científico e 
criatividade ao realizar as 
técnicas de enfermagem 
indicadas ao atendimento do 
cliente/paciente. 
-Agir com disciplina, 
examinar o cliente/paciente 
de uma maneira holística, 
sendo capaz de planejar a 
conduta e os cuidados 
necessários para 
melhora/reabilitação do 
cliente, juntamente com a 
equipe multidisciplinar. 
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4. Analisar a legislação 
referente ao prontuário do 
paciente e as normas que 
orientam os registros de 
enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 - Compreender que um 

prontuário bem preenchido e 

detalhado pode afastar as 

alegações de imperícia, 

imprudência ou negligência. 

- Reconhecer que a correta 

anotação de enfermagem 

permite observar a avaliação 

da eficiência e da qualidade 

da instituição. 

-Conhecer a legislação 
vigente que define que o 
prontuário tem caráter legal, 
sigiloso e científico que 
possibilita comunicação 
entre a equipe profissional e 
continuidade da assistência 
prestada ao indivíduo.  

 

-Trabalhos de pesquisas e 

discussão grupal. 

-Exercícios de fixação –

relatórios de enfermagem 

   -Prova escrita (objetiva e 
subjetiva); 
 
 

 

 

- Desenvolvimento adequado 

das atividades programadas. 

-  Clareza e objetividade nos 

relatórios apresentados 

sobre as anotações de 

enfermagem. 

- Domínio nas terminologias 

de enfermagem e do Código 

de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. 

 

 

 

 

 

-Identificar a importância 
legal dos registros de 
enfermagem no prontuário 
do paciente. 
  
 
 -Registrar no prontuário as 
ocorrências e os cuidados 
realizados com o paciente de 
acordo com as exigências e 
normas. 
  
- Utilizar terminologia 
específica da área. 
 
- Realizar um atendimento 
seguro, ágil, criativo, eficaz 
legal e eficiente aos clientes 
atentando-se à todos os 
registros em prontuários.  
 

 

5. Analisar a atuação da 
equipe de enfermagem na 
sistematização da 
assistência de 
Enfermagem.  
 

- Relacionar as ações da 
equipe de enfermagem na 
sistematização da 
assistência de enfermagem. 
 - Entender que a 
Sistematização da 

- Pesquisas de artigos 
científicos sobre o tema e 
discussão grupal. 
-Exercícios de fixação. 
-Análise de impressos 
próprios e protocolos para 

- Clareza e objetividade nos 
relatórios apresentados 
sobre as anotações de 
enfermagem. 
- Clareza e objetividade na 
realização dos exercícios de 

-Compreender o a 

Sistematização da 

Assistência de Enfermagem 

é constituída por cinco 
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 Assistência de Enfermagem 
é  uma atividade privativa do 
Enfermeiro que norteia as 
atividades de toda a equipe 
de Enfermagem. 
- A SAE foi desenvolvida 
como método específico 
para aplicação da 
abordagem cientifica ou da 
solução de problemas na 
prática, além de desenvolver 
uma visão holística do ser 
humano. 
 

desenvolver a 
Sistematização da 
Assistência de Enfermagem. 

fixação. 
- Desenvolvimento adequado 
das atividades programadas. 
-Geração de informações 
relevantes. 

etapas. 

- Compreender que a SAE  é 
utilizada por enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de 
enfermagem e fundamenta- 
se na teoria das 
Necessidades Humanas 
Básicas.  
-Contribuir e a participar 
junto com o enfermeiro 
do planejamento das 
ações de cuidado, na 
medida em que, 
diariamente, observa e 
avalia as alterações 
dos pacientes. 

- Dar sugestões para o 

enfermeiro planejar as ações 

de cuidado, colaborando 

para uma equipe mais crítica 

e reflexiva. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- ALEXANDRE, N.M.C. e BRITO,E. Procedimentos de Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 
2012. 
 
- BRUNNER, I.S.SUUDDARTH, D.S.Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 10ºed. 
Guanabara Kooan. Rio de Janeiro, 2005.  
 
-CRAVEN, R.F.; HIRNLE,C.J.Fundamentos de Enfermagem: saúde e funções humanas. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2006. 
 
GALANTE, F.S.B.C.;ROSA,M.T.F. e DENZIN, S.C. Procedimentos Básicos de Enfermagem. 
2º Ed.. Campinas: Editora Komedi, 2008. 
 
SWARTZ, M.H.Semiologia;anamnese e exame físico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002. 
 
-Outros: 
Internet, data-show e artigos científicos. 
  

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

          Para alunos com rendimento insatisfatório, a recuperação se dará de forma contínua, a fim 
de minimizar ou extinguir os problemas de aprendizagem ou desenvolvimento. 
         A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência 
de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Rosimeire da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/02/2014 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise do plano de trabalho docente e baseado nas exigências do componente curricular 
do Plano de Curso de Técnico de Enfermagem o parecer é favorável. 

Nome do coordenador (a): Camila Maria Buso Weiller Viotto 

Assinatura:                                                                                        Data:   07/02/2014     

 
 
 
 


