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Plano de Trabalho Docente – 2017
Ensino Técnico
Plano de Curso nº168 aprovado pela portaria Cetec nº 125 de 03/102012
Etec Sylvio de Mattos Carvalho
Código: 103

Município: Matão

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Habilitação Profissional: Técnico em Enfermagem
Qualificação: Técnico em Enfermagem
Componente Curricular: Ações de Saúde e Segurança Ocupacional
(Estágio Supervisionado)
Módulo: IV

C. H. Semanal: 02 horas/a

Professor: Adriana Antoniosi / Flavia P. M. N. Ramos/ Gisele G. Sorroche
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
Assistir ao Enfermeiro:
 No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de
assistência de enfermagem;
 Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de
acidentes e doenças profissionais e do trabalho;
 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;
 Divulgar medidas de proteção e prevenção das doenças transmissíveis.
 Controlar exames periódicos de funcionários.
 Vistoriar instalações e trabalhadores.
 Verificar condições ergonômicas no trabalho da enfermagem.
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Registrar acidentes de trabalho.
Verificar riscos ocupacionais mais comuns no trabalho da enfermagem.
Manter-se atualizado.
Preservar o meio ambiente.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular:
Nº
1

Ações de Saúde e Segurança Ocupacional

Competências

Nº

Modulo: IV

Habilidades

Nº

Bases Tecnológicas

1

Gestão e administração em saúde:
missão
e
cultura
organizacional;
modelos de gestão das instituições de
saúde

2

Estrutura, organização e funcionamento
de uma unidade de serviço de
enfermagem:
normas
e
rotinas;
manutenção; previsão e provisão de
materiais; relatórios; impressos

3

O
processo
de
trabalho
em
enfermagem:
divisão
técnica
do
trabalho; planejamento e organização da
assistência;
atribuições
e
responsabilidade dos integrantes da
equipe.

1.6 Empregar princípios de qualidade em sua
atuação como Técnico de Enfermagem.

4

Indicadores
enfermagem
trabalho.

2.1 Utilizar os EPIs e princípios ergonômicos
durante a realização do trabalho de
enfermagem.

5

Gestão da
acreditação.

6

Gestão de
materiais;

7

Gestão de infraestrutura:
ambiente e equipamentos.

Analisar as ações do trabalho da
1.1 Participar de atividades administrativas de
enfermagem nos serviços de saúde
enfermagem nas instituições de saúde.
segundo os princípios e ferramentas de
avaliação e certificação da qualidade.
1.2 Participar de ações em gestão de
infraestrutura, ambiente, equipamentos e gestão
de suprimentos.
1.3 Utilizar protocolos de ações nos serviços de
enfermagem.
1.4 Elaborar relatórios administrativos de
enfermagem.
1.5 Manter o ambiente, os equipamentos e os
instrumentos de trabalho em condições de uso
para o paciente/ cliente e para os profissionais
da saúde.

2

Identificar medidas de prevenção e
controle de riscos para a saúde do
trabalhador na área de Enfermagem.

2.2 Identificar riscos ocupacionais no trabalho da
enfermagem.
2.3 Observar as medidas de proteção/ prevenção
adotadas pelos profissionais da enfermagem.
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institucionais
e
no planejamento

qualidade:

sistema

suprimentos:

de
do

de

recursos

RDC

50;

8

Condições de trabalho: disponibilidade
de EPI; princípios de ergonomia; riscos
ocupacionais.

9

Gerenciamento e manuseio do descarte
de resíduos, fluídos, agentes biológicos,
físicos e químicos.

2.4 Verificar as ações da enfermagem no manuseio
e descarte de resíduos biológicos e normas de
biossegurança.
2.5 Utilizar as normas de segurança a fim de
prevenir acidentes no trabalho.
2.6 Identificar códigos e símbolos no ambiente de
trabalho.

10 Códigos e símbolos específicos de SST
(Saúde e Segurança no Trabalho).

2.7 Registrar as ocorrências de acidentes no
ambiente de trabalho da enfermagem.

11 Mapa de risco

2.8 Detectar as doenças ocupacionais comuns no
ambiente de trabalho da enfermagem.

12 Acidentes de trabalho mais comuns
relacionados à enfermagem: formas de
prevenção de acidentes do trabalho;
normatização de acidentes do trabalho;
SESMT.
13 Doenças ocupacionais mais comuns
relacionadas
ao
trabalho
da
enfermagem.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Ações de Saúde e Segurança Ocupacional
Habilidade

Módulo: IV modulo

Bases Tecnológicas

Procedimentos Didáticos

Cronograma / Dia e Mês

Utilizar os EPIs e princípios Condições de trabalho: disponibilidade de Coleta de dados;
ergonômicos durante a realização EPI; princípios de ergonomia; riscos
do trabalho de enfermagem.
ocupacionais
Solução de problemas;
Identificar riscos ocupacionais no
Aulas práticas de campo;
trabalho da enfermagem.
Gerenciamento e manuseio do descarte de
resíduos, fluídos, agentes biológicos, físicos e Estudo do meio;
Observar as medidas de proteção/ químicos.
prevenção
adotadas
pelos
Mapeamento de risco;
profissionais da enfermagem.
Solução de problemas;
Verificar as ações da enfermagem
no manuseio e descarte de Códigos e símbolos específicos de SST Estudo Dirigido
resíduos biológicos e normas de (Saúde e Segurança no Trabalho)
biossegurança.
Identificar códigos e símbolos no Mapa de risco
ambiente de trabalho.
Acidentes de trabalho mais comuns
Utilizar as normas de segurança a relacionados à enfermagem: formas de
fim de prevenir acidentes no prevenção de acidentes do trabalho;
trabalho.
Normatização de acidentes do trabalho;
Registrar as ocorrências de SESMT
acidentes no ambiente de trabalho
da enfermagem.
Doenças
ocupacionais
mais
comuns
relacionadas ao trabalho da enfermagem
Detectar as doenças ocupacionais
comuns no ambiente de trabalho
da enfermagem.
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Turma A – Manha
Flavia Montezino
15/09 a 05/10/2017

Turma B - Manha
Adriana Antoniosi
05/10 a 01/11/2017

Turma C - Tarde
Gisele Sorroche
05/10 a 01/11/2017

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência

Instrumentos e Procedimentos
de Avaliação

Critérios de Desempenho

Evidências de Desempenho

Analisar as ações do trabalho Destreza
da enfermagem nos serviços
de saúde segundo os
Trabalho em equipe
princípios e ferramentas de
avaliação e certificação da
qualidade.
Criticidade

Destreza;

O aluno devera ser capaz de:

Trabalho em Equipe;

Participar de atividades
administrativas de enfermagem nas
instituições de saúde.

Identificar medidas de
prevenção e controle de
riscos para a saúde do
trabalhador na área de
Enfermagem.

Pontualidade;

Criatividade

Disciplina;
Organização;

Compreensão;
Postura ética

Participar de ações em gestão de
infraestrutura, ambiente,
equipamentos e gestão de
suprimentos.
Utilizar protocolos de ações nos
serviços de enfermagem.

Construção de Conceito;
Construção de conceitos

Estudo dirigido.

Elaborar relatórios administrativos
de enfermagem.
Manter o ambiente, os
equipamentos e os instrumentos de
trabalho em condições de uso para
o paciente/ cliente e para os
profissionais da saúde.
Empregar princípios de qualidade
em sua atuação como Técnico de
Enfermagem.

Utilizar os EPIs e princípios
ergonômicos durante a realização
do trabalho de enfermagem.
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Identificar riscos ocupacionais no
trabalho da enfermagem.
Observar as medidas de proteção/
prevenção adotadas pelos
profissionais da enfermagem.
Verificar as ações da enfermagem
no manuseio e descarte de
resíduos biológicos e normas de
biossegurança.
Utilizar as normas de segurança a
fim de prevenir acidentes no
trabalho.
Identificar códigos e símbolos no
ambiente de trabalho.
Registrar as ocorrências de
acidentes no ambiente de trabalho
da enfermagem.
Detectar as doenças ocupacionais
comuns no ambiente de trabalho
da enfermagem.
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V – Plano de atividades docentes

Atividades Previstas

Julho

Agosto/Setembro

Projetos e Ações
voltados à
redução da
Evasão Escolar

Recepção aos
alunos, orientação
em relação aos
critérios de
avaliação e bases
Tecnológicas.

Temas
direcionados para
pesquisa de campo
durante período de
estagio

Propostas de
atividades coletivas
(grupo).

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos
voltados à superação de
defasagens de aprendizado
ou em processo de
Progressão Parcial
Levantamentos das
dificuldades com ênfase na
revisão e recuperação contínua
das mesmas.

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Preparo da atividade
proposta para
disciplina

Apresentação do
material de apoio
didático para a
disciplina.

Participação em
reuniões com
Coordenador de
Curso e/ou previstas
em Calendário
Escolar
Reunião de
planejamento,
participação em
capacitação
pedagógica.

Reunião de área com o
Coordenador do curso
e docentes. Reunião
Conselho de Escola

Estudo dirigido (estudo de
caso) para recuperação da
aprendizagem

Participação no
conselho intermediário

Correção e discussão dos
estudos propostos ( estudo de
caso.

Outubro/ Novembro

Dezembro
Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017

Avaliação individual e Revisão do material
em grupo com
de Apoio
instrumentos
diversificados (estudo
de caso, discussão em
grupo)Turmas A, B e C

Reunião DidáticaPedagógica

Conselho de Classe
Reunião de área com o
Coordenador do curso

e docentes

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
-Palestra sobre NR32 e Resíduos Hospitalares, Acidentes de Trabalho, oferecidas pelo
Departamento de CCIH do Hospital Carlos Fernando Malzoni.
-Impressos específicos para anotações técnicas no prontuário do paciente;
-Apostila sobre as Normas Regulamentadora NR32
VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra



Semana Paula Freire de 08/05 a 13/05
Participação nos eventos e campanhas de saúde promovida pela Prefeitura Municipal e
Hospital Carlos Fernando Malzoni.

VIII – Estratégias de Recuperação
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

Contínua

(para

alunos

com

baixo

Acompanhamento contínuo e individualizado das atividades do aluno no decorrer do estágio
supervisionado, detectando suas dificuldades quanto à realização dos procedimentos e técnicas,
proporcionando-lhe mais oportunidades de aprendizado durante o estágio.
Utilização do Laboratório de Enfermagem da Unidade Escolar para trabalhar as dificuldades
detectadas, em horário distinto do estágio supervisionado.
Propor ao aluno revisão do conteúdo teórico em sala de aula e posterior discussão das dúvidas
para esclarecimentos com os demais membros do grupo.
IX – Identificação:
Nome do professor:
Flavia P. M. Nogueira Ramos – COREN/239327
Adriana Antoniosi – COREN/83806
Gisele Sorroche – COREN/67748
Data: 04/08/2017
X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD analisa e interpreta a legislação, normas de segurança e doenças relacionadas ao meio
de trabalho.
Nome do coordenador (a): Angélica Augusta Camargo
Assinatura:
____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

Data: 04/08/2017
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XI – Replanejamento
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