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

➢ O AUXILIAR DE ENFERMAGEM executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem e sob a
supervisão do enfermeiro, cabendo-lhe:

➢ Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;

➢ Fazer curativos;

➢ Aplicar oxigenoterapia, nebulização e calor ou frio;

➢ Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança,

➢ Controlar sinais vitais.

➢ Transportar o paciente.

➢ Monitorar evolução de paciente.

➢ Orientar familiares e pacientes.

➢ Colher informações sobre e com paciente.

➢ Registrar intercorrências e procedimentos realizados.

➢ Elaborar relatório sobre paciente.

➢ Participar de discussão de casos.

➢ Respeitar paciente.

➢ Zelar pelo conforto do paciente.

➢ Preservar integridade física do paciente.



➢ Observar condições gerais de paciente.

➢ Apoiar psicologicamente o paciente.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: PRIMEIROS SOCORROS Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Atuar como cidadão e profissional de enfermagem na

prestação de primeiros socorros, observando as medidas
de segurança, a sequencia de prioridades no atendimento
e os recursos disponíveis na comunidade.

1.1 Identificar medidas de segurança para o socorro básico de
vítimas

1. Medidas de segurança no atendimento de primeiros
socorros

1.2 Selecionar a seqüência de prioridades para o atendimento
de vítimas

2. Avaliação inicial da vítima e prioridades no atendimento

1.3 Realizar, em laboratório, as técnicas de reanimação
cardiorrespiratória.

3. A s s i s t ê n c i a  d e  e n f e r m a g e m  n a  r e a n i m a ç ã o
cardiorrespiratória: Extra-hospitalar e Intra-hospitalar

1.4 Identificar sinais e sintomas do paciente característicos de
situações de primeiros socorros pré-hospitalar.

4. Atendimento de Primeiros Socorros em: Ferimentos;
Fraturas, luxações e entorses; Queimaduras; Choque
elétrico; Estado de choque; Hemorragias; Desmaios; Crise
convulsiva; Intoxicações; Envenenamentos; Picada de
animais peçonhentos; Corpos estranhos no organismo;
Afogamento

1.5 Relacionar os procedimentos a serem executados nas
situações de primeiros socorros pré-hospitalar.

5. Recursos de atendimento de emergência disponíveis na
comunidade

1.6 Utilizar, em laboratório de enfermagem, as diversas
técnicas de atendimento em situações de primeiros
socorros.

1.7 Identificar os recursos disponíveis na comunidade de
forma a viabilizar o atendimento de emergência eficaz, o
mais rapidamente possível.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: PRIMEIROS SOCORROS Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Identificar medidas de segurança para o socorro
básico de vítimas

➢ 1. Medidas de segurança no atendimento de primeiros
socorros

➢ Ensino em pequenos grupos.

➢ Aula expositiva

➢ Acolhimento e recepção dos alunos, apresentação da
disciplina e orientação quanto ao contrato pedagógico.

➢ Orientação e demonstração da utilização de plataforma
virtual Moodle

05/02 a 15/02

➢ 1.2 Selecionar a seqüência de prioridades para o
atendimento de vítimas

➢ 2. Avaliação inicial da vítima e prioridades no
atendimento

➢ Aula expositiva

➢ Demonstração Teórico-prático

➢ Resolução de exercícios

18/02 a 01/03

➢ 1.2 Selecionar a seqüência de prioridades para o
atendimento de vítimas

➢ 2. Avaliação inicial da vítima e prioridades no
atendimento

➢ Aula dialogada.

➢ Demonstração Teórico-prático

➢ Solução de Problemas

07/03 a 15/03

➢ 1.3 Realizar, em laboratório, as técnicas de reanimação
cardiorrespiratória.

➢ 3. Assistência de enfermagem na reanimação
cardiorrespiratória: Extra-hospitalar e Intra-hospitalar

➢ Aula pratica em laboratório

➢ Aula dialogada.

➢ Estudo dirigido e aulas orientadas.

18/03 a 29/03

➢ 1.4 Identificar sinais e sintomas do paciente
característicos de situações de primeiros socorros pré-
hospitalar.

➢ 1.5 Relacionar os procedimentos a serem executados
nas situações de primeiros socorros pré-hospitalar.

➢ 1.6 Utilizar, em laboratório de enfermagem, as diversas
técnicas de atendimento em situações de primeiros
socorros.

➢ 4. Atendimento de Primeiros Socorros em: Ferimentos;
Fraturas, luxações e entorses; Queimaduras; Choque
elétrico; Estado de choque; Hemorragias; Desmaios; Crise
convulsiva; Intoxicações; Envenenamentos; Picada de
animais peçonhentos; Corpos estranhos no organismo;
Afogamento

➢ Aula expositiva

➢ Tempestade cerebral

➢ Plataforma Moodle

➢ Estudo dirigido

01/04 a 13/04



➢ 1.4 Identificar sinais e sintomas do paciente
característicos de situações de primeiros socorros pré-
hospitalar.

➢ 1.5 Relacionar os procedimentos a serem executados
nas situações de primeiros socorros pré-hospitalar.

➢ 1.6 Utilizar, em laboratório de enfermagem, as diversas
técnicas de atendimento em situações de primeiros
socorros.

➢ 4. Atendimento de Primeiros Socorros em: Ferimentos;
Fraturas, luxações e entorses; Queimaduras; Choque
elétrico; Estado de choque; Hemorragias; Desmaios; Crise
convulsiva; Intoxicações; Envenenamentos; Picada de
animais peçonhentos; Corpos estranhos no organismo;
Afogamento

➢ Solução de Problemas

➢ Aula expositiva e dialogada com o uso de recursos
áudio visuais.

➢ Plataforma Moodle.

➢ Tempestade cerebral e aulas expositivas.

15/04 a 26/04

➢ 1.4 Identificar sinais e sintomas do paciente
característicos de situações de primeiros socorros pré-
hospitalar.

➢ 1.5 Relacionar os procedimentos a serem executados
nas situações de primeiros socorros pré-hospitalar.

➢ 1.6 Utilizar, em laboratório de enfermagem, as diversas
técnicas de atendimento em situações de primeiros
socorros.

➢ 4. Atendimento de Primeiros Socorros em: Ferimentos;
Fraturas, luxações e entorses; Queimaduras; Choque
elétrico; Estado de choque; Hemorragias; Desmaios; Crise
convulsiva; Intoxicações; Envenenamentos; Picada de
animais peçonhentos; Corpos estranhos no organismo;
Afogamento

➢ Estudo dirigido e aulas orientadas.

➢ Tempestade cerebral e aulas expositivas.

➢ Plataforma Moodle 29/04 a 10/05

➢ 1.4 Identificar sinais e sintomas do paciente
característicos de situações de primeiros socorros pré-
hospitalar.

➢ 1.5 Relacionar os procedimentos a serem executados
nas situações de primeiros socorros pré-hospitalar.

➢ 1.6 Utilizar, em laboratório de enfermagem, as diversas
técnicas de atendimento em situações de primeiros
socorros.

➢ 4. Atendimento de Primeiros Socorros em: Ferimentos;
Fraturas, luxações e entorses; Queimaduras; Choque
elétrico; Estado de choque; Hemorragias; Desmaios; Crise
convulsiva; Intoxicações; Envenenamentos; Picada de
animais peçonhentos; Corpos estranhos no organismo;
Afogamento

➢ Resolução de exercícios

➢ Trabalhos em grupo.

➢ Aula dialogada 13/05 a 24/05

➢ 1.4 Identificar sinais e sintomas do paciente
característicos de situações de primeiros socorros pré-
hospitalar.

➢ 1.5 Relacionar os procedimentos a serem executados
nas situações de primeiros socorros pré-hospitalar.

➢ 1.6 Utilizar, em laboratório de enfermagem, as diversas
técnicas de atendimento em situações de primeiros
socorros.

➢ 4. Atendimento de Primeiros Socorros em: Ferimentos;
Fraturas, luxações e entorses; Queimaduras; Choque
elétrico; Estado de choque; Hemorragias; Desmaios; Crise
convulsiva; Intoxicações; Envenenamentos; Picada de
animais peçonhentos; Corpos estranhos no organismo;
Afogamento

➢ Aula dialogada.

➢ Estudo dirigido e aulas orientadas.

➢ Tarefa Dirigida 27/05 a 07/06

➢ 1.4 Identificar sinais e sintomas do paciente
característicos de situações de primeiros socorros pré-
hospitalar.

➢ 1.5 Relacionar os procedimentos a serem executados
nas situações de primeiros socorros pré-hospitalar.

➢ 1.6 Utilizar, em laboratório de enfermagem, as diversas
técnicas de atendimento em situações de primeiros
socorros.

➢ 4. Atendimento de Primeiros Socorros em: Ferimentos;
Fraturas, luxações e entorses; Queimaduras; Choque
elétrico; Estado de choque; Hemorragias; Desmaios; Crise
convulsiva; Intoxicações; Envenenamentos; Picada de
animais peçonhentos; Corpos estranhos no organismo;
Afogamento

➢ Aula expositiva

➢ Estudo dirigido

➢ Tempestade cerebral, aula dialogada.

➢ Orientações com relação a plataforma moodle

10/06 a 19/06

➢ 1.7 Identificar os recursos disponíveis na comunidade
de forma a viabilizar o atendimento de emergência eficaz, o
mais rapidamente possível.

➢ 5. Recursos de atendimento de emergência disponíveis
na comunidade

➢ Pesquisa sobre os recursos de emergência na cidade e
região.

➢ Debate

24/06 a 29/06

➢ 1.7 Identificar os recursos disponíveis na comunidade
de forma a viabilizar o atendimento de emergência eficaz, o
mais rapidamente possível.

➢ 5. Recursos de atendimento de emergência disponíveis
na comunidade

➢ Aula dialogada.

➢ Recuperação contínua
01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: PRIMEIROS SOCORROS Módulo: 2º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Atuar como cidadão e profissional de
enfermagem na prestação de primeiros socorros,
observando as medidas de segurança, a
sequencia de prioridades no atendimento e os
recursos disponíveis na comunidade.

➢ Prova Prática (em Grupo);

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢  Hab i l idades:  Traba lho em Equipe,
Criticidade, Coerência

➢ O aluno deverá realizar em laboratório,
corretamente e com segurança as técnicas de
ressuscitação cárdio pulmonar e demais
procedimentos e técnicas ut i l izadas no
atendimento de primeiros socorros.

➢ Prova Dissertativa (Individual) ➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito

➢ O aluno deverá ser capaz de relacionar a
sequência de prioridades no atendimento de
vítimas, identif icar os sinais e sintomas
característicos de situações de primeiros
socorros. Ser capaz de relacionar os recursos
disponíveis na comunidade para viabilzar um
atendimento de emergência eficaz.

➢ - Participação em Sala de Aula ➢ Atitudes: Disciplina, Organização, Postura
Ética

➢ O aluno deverá participar ativamente das
ulas e das atividades propostas, demonstrando
interesse e atenção.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: PRIMEIROS SOCORROS Módulo: 2º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO Recepção e acolhimento dos
alunos.

Recuperação contínua das
dificuldades apresentadas.

A v a l i a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  e
aval iações em grupo com
instrumentos diversificados.

Organização e Apresentação do
material didático. Reunião de planejamento

MARÇO

Proposta de Atividades coletivas
e dinâmicas para integração do
es tudan te .  D i spon ib i l i za r
material de aula em rede social
para acesso dos alunos.

Correção da avaliação em sala
de aula, orientando e revisando
os pontos de maior dificuldade.
Discussão em sala com alunos
sobre dificuldades por eles
apresentadas e motivação para
q u e  r e l a t e m  s o l u ç õ e s .
A v a l i a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  e
aval iações em grupo com
instrumentos diversificados.

Recuperação contínua nas
lacunas de aprendizagem,
propostas de recuperação com
diversificados instrumentos de
aprendizagem. Associar temas
do cotidiano para discussão e
exemplificar temas abordados.

Reorganização e revisão de
material didático. Reunião de pedagógica

ABRIL

Atividades em grupos buscando
integrar e estimular os alunos
com dificuldade e passíveis de
evasão.

Propostas de recuperação
cont ínua aos a lunos com
lacunas na aprendizagem

Organização e correção de
material utilizado nas aulas.
Participação em sala.

Revisão de material didático Reunião de curso e conselho de
classe intermediario

MAIO

Entrar em contato com alunos
que faltam as aulas, quer por
telefone ou rede social ,  e
comunicar coordenação de
apoio educacional.

Discussão em sala com alunos
sobre dificuldades por eles
apresentadas e motivação para
que re latem e proponham
soluções.

A v a l i a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  e
aval iações em grupo com
instrumentos diversificados.
Correção da avaliação em sala
de aula, orientando e revisando
os pontos de maior dificuldade.

Revisão de material didático.
Reunião pedagógica, semana
Paulo Freire e Semana da
Enfermagem

JUNHO

P r o p o s t a  d e  a t i v i d a d e s
interativas e interdisciplinares.
Entrar em contato com alunos
que faltam as aulas, quer por
telefone ou rede social ,  e
comunicar coordenação de
apoio educacional.

Recuperação contínua nas
lacunas de aprendizagem,
propostas de recuperação com
diversificados instrumentos de
aprendizagem.

A v a l i a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  e
aval iações em grupo com
instrumentos diversificados.
Correção da avaliação em sala
de aula, orientando e revisando
os pontos de maior dificuldade.

Revisão de material didático. Reunião de curso

JULHO Conselho de classe final.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
NETTINA, S.M, Brunner. Prática de Enfermagem, 2003, 7ª edição, Guanabara Koogan.

CINTRA, E A, Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo. São Paulo: Editora Ateneu, 2003.

Vídeo: Manual de Fundamentos de Bombeiro/Primeiros Socorros. Fonte: Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

BARBIERI, R.L. S O S cuidados emergenciais. 1 ed, Rideel, São Paulo, 2002.

SANTOS, NCM. Urgência e Emergência para a enfermagem: do atendimento pré-hospitalar à sala de emergênia.5ª Ed. São Paulo:
Látria, 2008;

BRUNO, P. OLDENBURG, C. Enfermagem em Pronto Socorro. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2007.

Apostila elaborada pelo professor e disponível no setor de fotocópia da Unidade Escolar e também em arquivo eletrônico enviado
através de e-mail.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Estudo de caso integrando com a disciplina de ética e gestão em saúde desenvolvendo a postura ética diante de um sigilo
profissional.

Participação nas atividades, cursos e campanhas realizados pela Prefeitura Municipal e pelo Hospital Carlos Fernando Malzoni.

Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem 06 a 10/05

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Analisar rendimento dos alunos e identificar potencialidades e dificuldades.

Propor exercícios de fixação durante as aulas.

Tarefas e pesquisas para complementar o entendimento da disciplina.

Correção de provas e trabalhos em sala de aula, priorizando os pontos de maior dificuldade.

Revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e
gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo
sistemático da construção do conhecimento.

IX – Identificação:
Nome do Professor: MAYRA DE CASSIA TROVÓ

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD encontra se de acordo com o plano de curso, proporcionando aos alunos condições para o desenvolvimento de suas
competências e habilidades.

Nome do Coordenador: ANGÉLICA AUGUSTA CAMARGO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


