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ETEC:  DR. JOSÉ LUÍZ VIANA COUTINHO 
 

CÓDIGO: 073 
 

MUNICÍPIO: JALES 

EIXO TECNOLÓGICO: 
 

Ambiente, Saúde e Segurança 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: 
 

Técnico em Enfermagem 

QUALIFICAÇÃO:  
 

Sem qualificação técnica 

MÓDULO:  I 

COMPONENTE CURRICULAR: 
 

Saúde Coletiva I 

C.H. SEMANAL: 
 

03 horas 

PROFESSOR:  Leidepaula da Rocha Belon 
 

 

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

ATRIBUIÇÕES  
Exercer as atividades auxiliares, de nível técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, 
cabendo-lhe:  

 
 no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem;  
 participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde 

individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de 
alto risco  

 integrar a equipe de saúde  
 AUXILIAR EQUIPE TÉCNICA EM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS  

 de proteção e prevenção das doenças transmissíveis  
 DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

 
 

 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

1- Correlacionar ações de promoção 
da saúde que resultem em 
melhoria da qualidade de vida, 
utilizando os recursos dos serviços 
de saúde disponíveis na 
comunidade. 

 
 
 
 
 
 

2- Interpretar o Programa Nacional 
de Imunização (PNI). 

1.1- Indicar conceitos referentes à saúde e doença, 
permitindo uma visão holística dos ser humano.  

1.2- Descrever as necessidades humanas básicas.  
1.3- Identificar as organizações de saúde 

existentes na comunidade.  
1.4- Orientar a comunidade sobre os recursos de 

saúde disponíveis.  
1.5- Distinguir os programas da Rede de Atenção 

Básica da Saúde.  
 
 

2.1- Descrever as funções do sistema imunológico  
Identificar o calendário de vacinação para o Estado 
de São Paulo.  
2.2- Identificar as técnicas de imunização.  
2.3- Registrar as vacinas aplicadas em cartão próprio.  
Identificar os eventos adversos das vacinas e ações 
para notificação em imprenso próprio e 
acompanhamento do usuário. Identificar as técnicas 
de manuseio dos imunobiológicos, conservando-os 
de acordo com as   

1. Visão holística da saúde:  
  

 
 

 
 

2. Recursos de saúde disponíveis na 
comunidade:  

Saúde (UBS), Estratégia de Saúde da Família 
ESF, Ambulatórios  

 

diabetes, criança, adolescente, mulher e do 
homem  
 

3. Aspectos básicos de Imunologia  
4. Programa Nacional de Imunização  

Imunização:  
5. Estrutura da sala de vacina  

cas de aplicação de vacinas / 
imunobiológicos  

 
 

 
 

6. Cadeia de Frio  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia 
e Mês 

1.1 Indicar conceitos referentes à 
saúde e doença, permitindo 
uma visão holística dos ser 
humano.  

1.2 Descrever as necessidades 
humanas básicas.  

 
 

Visão holística da saúde:  
 

 
 

do indivíduo  
  

- Aula dialogada, discussões em sala de aula, 
estudos de casos, filmes, questionário para fixação 
da matéria  
 

 
30/01 a 20/02 

2.1 Descrever as funções do 
sistema imunológico  
 

  
Aspectos básicos de Imunologia  
 

- Aula dialogada, discussões em sala de aula, 
estudos de casos, filmes, questionário para fixação 
da matéria  
 
 

 20/02 a 06/03 

2.2 Identificar o calendário de 
vacinação para o Estado de São 
Paulo.  
2.3 Identificar as técnicas de 
imunização. Registrar as vacinas 
aplicadas em cartão próprio  

Programa Nacional de Imunização  
Imunização:  

 
plicação de 

vacinas / imunobiológicos  
 
 

- Aula dialogada, discussões em sala de aula, 
estudos de casos, filmes, questionário para fixação 
da matéria  
 

 
06/03 a 
27/03 

2.4 Identificar os eventos adversos 
das vacinas e ações para 
notificação em imprenso próprio e 
acompanhamento do usuário.  
 

 
 

 
 

 

- Aula dialogada, discussões em sala de aula, 
estudos de casos, filmes, questionário para fixação 
da matéria.  
 

 
27/03 a 17/04 

2.5 Identificar as técnicas de 
manuseio dos imunobiológicos, 
conservando-os de acordocom as 

Cadeia de Frio  
 

- Aula dialogada, discussões em sala de aula, 
estudos de casos, filmes, questionário para fixação 
da matéria  

 
17/04 a 01/05 
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recomendações do Ministério da 
Saúde.  
 

 

1.3 Identificar as organizações de 
saúde existentes na comunidade  
1.4 Orientar a comunidade sobre 
os recursos de saúde disponíveis.  
1.5 Distinguir os programas da 
Rede de Atenção Básica da Saúde  
 

Recursos de saúde disponíveis na 
comunidade:  

Unidade Básica de Saúde (UBS), 
Estratégia de Saúde da Família 
ESF, Ambulatórios  

especializados  

hipertensão, diabetes, criança, 
adolescente, mulher e do homem.  
 

- Aula dialogada, discussões em sala de aula, 
estudos de casos, filmes, questionário para fixação 
da matéria  
 

 
 
01/05 a 29/05 



 

Centro Paula Souza – 1 SEMESTRE/2014 Página 5 
 

IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de 
Desempenho 

1-Correlacionar ações de 
promoção da saúde que 
resultem em melhoria da 
qualidade de vida, utilizando 
os recursos dos serviços de 
saúde disponíveis na 
comunidade.  
 

Relacionar as os problemas 
de enfermagem baseados 
nas Necessidades Humanas 
Básicas, resultando na 
promoção da saúde  
 

- Pesquisas bibliográficas  
- Apresentação dos estudos 
de casos baseados na 
História Natural das Doenças  
- Prova escrita  
- Observação direta  
 
 

- Relevância do conteúdo, 
linguagem técnica, fonte de 
pesquisas, organização 
metodológica, cumprimento 
de prazos.  
- Relevância do conteúdo, 
linguagem técnica, fonte de 
pesquisas, organização 
metodológica, cumprimento 
de prazo.  
- Raciocínio lógico, clareza 
nas idéias, organização, 
linguagem técnica, 
relevância do conteúdo.  
- Participação nas aulas, 
interesse, prazo nas 
entregas das pesquisas, 
raciocínio lógico, uso do 
uniforme, pontualidade.  
 
  

- Apresentar trabalho escrito 
de forma coerente com 
conteúdo proposto 
evidenciando as ações de 
promoção a saúde  
- Apresentar trabalho escrito 
de forma coerente com 
conteúdo proposto 
evidenciando as ações de 
promoção a saúde  
- Elaboração das respostas 
de forma clara, utilizando 
linguagem técnica, 
relacionando as 
necessidades humanas 
básicas humanas com a 
promoção da saúde.  
- Participação ativa nas aulas 
quando solicitado e ou 
espontaneamente, realização 
de atividades em grupo ou 
individual, alem da aceitação 
de novas ideias, 
cumprimento de horário de 
aula.  
 

 
2-Interpretar o Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI).  
 

 
Relacionar as os problemas 
de enfermagem baseados no 
Programa Nacional de 
Imunização  
 

- Pesquisas bibliográficas 
- Estudos de caso 
- Avaliação escrita 
- Observação direta 

 - Relevância do conteúdo, 
linguagem técnica, fonte de 
pesquisas, organização 
metodológica, cumprimento 
de prazos.  
- Relevância do conteúdo, 

- Apresentar trabalho escrito 
de forma coerente com 
conteúdo proposto 
evidenciando as imunizações  
- Elaboração das respostas 
de forma clara, utilizando 
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linguagem técnica, fonte de 
pesquisas, organização 
metodológica, cumprimento 
de prazo.  
- Raciocínio lógico, clareza 
nas idéias, organização, 
linguagem técnica, 
relevância do conteúdo.  
- Participação nas aulas, 
interesse, prazo nas 
entregas das pesquisas, 
raciocínio lógico, uso do 
uniforme, pontualidade.  
 

linguagem técnica, 
relacionando as 
imunizações.  
- Participação ativa nas aulas 
quando solicitado e ou 
espontaneamente, realização 
de atividades em grupo ou 
individual, além da aceitação 
de novas ideias, 
cumprimento de horário de 
aula.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno 

Bibliografia Básica 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório Final da VIII Conferência Nacional de Saúde.  
Brasília, 1986. 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília: Senado Federal, 
1988. 

 BRASIL. Lei n 8.080/90. Brasília: Diário Oficial da União, 1990. 

 BRASIL. Lei n 8.142/90. Brasília: Diário Oficial da União, 1990. 

 Ministério da Saúde – WWW.saude.gov.br 

 Fundação Nacional de Saúde – WWW.funasa.gov.br 

 DAB- Atenção Básica – WWW.dab.saude.gov.br 

 Saberes e práticas: guia para ensino e aprendizagem de enfermagem, organização: 
Genilda Ferreira Murta, Ed; difusão 2005.  

 Práticas de Enfermagem, ensinando a cuidar em saúde pública, Nébia Maria Almeida de 
Figueiredo, ed.Yendis, S.P., 1º edição 2005.  

 Manual de Procedimentos para Vacinação – Ministério da saúde – Fundação Nacional da 
Saúde  

 Manual vacinação - SES/CVE  
 

Material Didático Específico 

 Ministério da Saúde – WWW.saude.gov.br 

 Fundação Nacional de Saúde – WWW.funasa.gov.br 

 DAB- Atenção Básica – WWW.dab.saude.gov.br 
 

Outros Materiais Didáticos 

- Internet , Data-Show, Artigos científicos. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua  

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que 

for diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o 

desenvolvimento do curso. 

- Atender o aluno individualmente em sala.  
- Estudo dirigido em grupo abordando as competências não desenvolvidas.  
- Elaboração de pesquisa e trabalhos escritos  
-Avaliação: Trabalhos de pesquisas, avaliações escritas, apresentação de relatórios, 

observação direta do desempenho do aluno, auto avaliação. 

http://www.saude.gov.br/
http://www.funasa.gov.br/
http://www.dab.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.funasa.gov.br/
http://www.dab.saude.gov.br/


 

Centro Paula Souza – 1 SEMESTRE/2014 Página 8 
 

 

 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Leidepaula da Rocha Belon 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/02/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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: 08/02/2014       

 

 

 

 

 


