
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico

PLANO DE CURSO Nº 168, APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 724, DE 10/09/2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE
11/09/2015 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 52.

ETEC SYLVIO DE MATTOS CARVALHO

Código: 103 Município: MATÃO

Eixo Tecnológico: AMBIENTE E SAÚDE

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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Componente Curricular: AÇÕES DE ENFERMAGEM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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Professor: ANGÉLICA AUGUSTA CAMARGO / ADRIANA ANTONIOSI

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

➢ Exercer atividades auxiliares, de nível técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe, assistir ao enfermeiro:

➢ - Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica;

➢ - Participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e dos grupos específicos, particularmente
daqueles prioritários e de alto risco;

➢ - Anotar no prontuário do paciente as atividades de assistência de enfermagem, para fins estatísticos;

➢ - Participar das atividades de pesquisa em saúde;

➢ - Organizar grupos de promoção à saúde;

➢ - Atualizar informações cadastrais;

➢ - atender usuários nas UBS, nos domicílios ou espaços comunitários;

➢ - Realizar ações de prevenção de agravos e curativas;

➢ - Realizar busca ativa de situações locais;

➢ - Identificar necessidades dos usuários;

➢ - promover a integralidade do cuidado;

➢ - Participar das atividades de planejamento;

➢ - Participar das avaliações da equipe;

➢ - Incentivar a participação da comunidade;

➢ - identificar parceiros e recursos disponíveis na comunidade;



➢ - Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

➢ - Registrar as atividades nos sistemas de informação;

➢ - Participar das atividades de educação permanente;

➢ - Divulgar medidas de proteção e prevenção das doenças transmissíveis.

➢ - Registrar doenças de notificação compulsória.

➢ - Controlar armazenamento dos imunobiológicos.

➢ - Controlar cadeia de frios.

➢ - Registrar efeitos adversos relacionados à vacinação.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: AÇÕES DE ENFERMAGEM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Módulo: 4º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Integrar a equipe multidisciplinar nas ações de vigilância

epidemiológica, direcionadas à saúde de grupos, famílias
e comunidades

1.1 Atuar no processo saúde-doença de indivíduos, famílias e
comunidades

1. programa Saúde da Família: visita domiciliar, pré e pós
consul ta,  acolh imento,  doenças de not i f icação
compulsória, busca ativa dos casos de doenças
transmissíveis enão transmissíveis, atendimento de
enfermagem, preenchimento do SIAB, coleta de dados,
programa do leite.

2. Dominar os procedimentos de enfermagem relativos ao
t r a n s p o r t e ,  a r m a z e n a m e n t o  e  a p l i c a ç ã o  d e
imunobiológicos, identificando seus efeitos adversos

1.2 Realizar visita domiciliar 2. Participação em grupos de: gestantes, hipertensos,
diabéticos, puericultura.

1.3 Acolher a comunidade na unidade de saúde. 3. Participações nas ações municipais em casos de:
epidemias, pandemias e surtos.

1.4 Realizar notificação das doenças compulsórias e agravos
à saúde

4. Técnicas de imunuzação: rotina, campanhas, bloqueio
vacinal, conservação e aplicação de vacinas segundo PNI,
registro de vacinas em impressos próprios, notificação de
eventos adversos em sala de vacina.

1.5 Promover busca ativa de casos de doenças

1.6 Prestar atendimento de enfermagem a todos os clientes.

1.7 Preencher SIAB.

1.8 Coletar dados da população

1.9 Participar nos programas de saúde.

1.10 Usar técnicas de mobilização de grupos.

1.11 Utilizar os recursos da comunidade nas ações de saúde
coletiva.

1.12 Esclarecer a população sobre as medidas de proteção e
prevenção a serem adotadas em epidemias/ pandemias e
endemias.

2.1 Utilizar técnicas de enfermagem no manuseio e aplicação
de imunobiológicos, conservando-os de acordo com as
normas do Ministério da Saúde.

2.2 Registrar vacinas aplicadas em impresso próprio.

2.3 Informar quanto ao retorno e possíveis efeitos adversos.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: AÇÕES DE ENFERMAGEM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Módulo: 4º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Atuar no processo saúde-doença de indivíduos,
famílias e comunidades

➢ 1.2 Realizar visita domiciliar

➢ 1.3 Acolher a comunidade na unidade de saúde.

➢ 1.4 Realizar notificação das doenças compulsórias e
agravos à saúde

➢ 1.5 Promover busca ativa de casos de doenças

➢ 1.6 Prestar atendimento de enfermagem a todos os
clientes.

➢ 1.7 Preencher SIAB.

➢ 1.8 Coletar dados da população

➢ 1.9 Participar nos programas de saúde.

➢ 1.10 Usar técnicas de mobilização de grupos.

➢ 1.11 Utilizar os recursos da comunidade nas ações de
saúde coletiva.

➢ 1.12 Esclarecer a população sobre as medidas de
proteção e prevenção a serem adotadas em epidemias/
pandemias e endemias.

➢ 2.1 Utilizar técnicas de enfermagem no manuseio e
aplicação de imunobiológicos, conservando-os de acordo
com as normas do Ministério da Saúde.

➢ 2.2 Registrar vacinas aplicadas em impresso próprio.

➢ 2.3 Informar quanto ao retorno e possíveis efeitos
adversos.

➢ 1. programa Saúde da Família: visita domiciliar, pré e
pós consulta, acolhimento, doenças de notificação
compulsória, busca ativa dos casos de doenças
transmissíveis enão transmissíveis, atendimento de
enfermagem, preenchimento do SIAB, coleta de dados,
programa do leite.

➢ 2. Participação em grupos de: gestantes, hipertensos,
diabéticos, puericultura.

➢ 3. Participações nas ações municipais em casos de:
epidemias, pandemias e surtos.

➢ 4. Técnicas de imunuzação: rotina, campanhas,
bloqueio vacinal, conservação e aplicação de vacinas
segundo PNI, registro de vacinas em impressos próprios,
notificação de eventos adversos em sala de vacina.

➢ Discussão e Debate

➢ Aulas práticas de campo

➢ Estudo e discussão de casos

➢ 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.

06/02 a 07/03



➢ 1.1 Atuar no processo saúde-doença de indivíduos,
famílias e comunidades

➢ 1.2 Realizar visita domiciliar

➢ 1.3 Acolher a comunidade na unidade de saúde.

➢ 1.4 Realizar notificação das doenças compulsórias e
agravos à saúde

➢ 1.5 Promover busca ativa de casos de doenças

➢ 1.6 Prestar atendimento de enfermagem a todos os
clientes.

➢ 1.7 Preencher SIAB.

➢ 1.8 Coletar dados da população

➢ 1.9 Participar nos programas de saúde.

➢ 1.10 Usar técnicas de mobilização de grupos.

➢ 1.11 Utilizar os recursos da comunidade nas ações de
saúde coletiva.

➢ 1.12 Esclarecer a população sobre as medidas de
proteção e prevenção a serem adotadas em epidemias/
pandemias e endemias.

➢ 2.1 Utilizar técnicas de enfermagem no manuseio e
aplicação de imunobiológicos, conservando-os de acordo
com as normas do Ministério da Saúde.

➢ 2.2 Registrar vacinas aplicadas em impresso próprio.

➢ 2.3 Informar quanto ao retorno e possíveis efeitos
adversos.

➢ 1. programa Saúde da Família: visita domiciliar, pré e
pós consulta, acolhimento, doenças de notificação
compulsória, busca ativa dos casos de doenças
transmissíveis enão transmissíveis, atendimento de
enfermagem, preenchimento do SIAB, coleta de dados,
programa do leite.

➢ 2. Participação em grupos de: gestantes, hipertensos,
diabéticos, puericultura.

➢ 3. Participações nas ações municipais em casos de:
epidemias, pandemias e surtos.

➢ 4. Técnicas de imunuzação: rotina, campanhas,
bloqueio vacinal, conservação e aplicação de vacinas
segundo PNI, registro de vacinas em impressos próprios,
notificação de eventos adversos em sala de vacina.

➢ Discussão e Debate

➢ Aulas práticas de campo

➢ 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.

➢ Estudo em pequenos grupos.

31/05 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: AÇÕES DE ENFERMAGEM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Módulo: 4º MÓDULO

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



➢ 1. Integrar a equipe multidisciplinar nas ações
de vigilância epidemiológica, direcionadas à
saúde de grupos, famílias e comunidades

➢ Estudo de caso; ➢ Atitudes: Disciplina, Organização.

➢ O aluno deverá apresentar estudo de caso
demonstrando conhecer o processo de saúde
doença dos indivíduos, famílias e comunidades.
Desc reve r  a  no t i f i cação  de  doenças
compulsórias e agravos à saúde. Demonstrar
como se prenche SIAB. Relatar como deve ser
a busca ativa de casos de doenças.

➢ Postura ética

➢ Disciplina;

➢ Postura;

➢ Apresentação pessoal;

➢ O aluno deverá estar asseado, comunicar-
se de maneira clara e objetiva, utilizando termos
técnicos corretamente e postura adequada ao
ambiente de estágio

➢ Trabalho em equipe

➢ Relações Interpessoais;

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ O aluno deverá ser capaz de realizar
técnicas com segurança e agilidade

➢ O aluno deverá se relacionar e interagir com
a equipe de enfermagem

➢ Prova prática em grupo; Prova prática
individual.

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ Adequação dos conhecimentos teóricos à
prática;

➢  O aluno demonstrou capacidade de
caracterizar o processo de trabalho em
enfermagem e distinguir as possibilidades de
trabalho na enfermagem

➢ Utilizar os EPIs e princípios ergonômicos
durante a realização do trabalho de enfermagem;

➢ Organização e economia;

➢ Postura;

➢ Utilizar os EPIs e princípios ergonômicos
duran te  a  rea l i zação  do  t raba lho  de
enfermagem.

➢ O aluno deverá ser capaz de realizar
técnicas com segurança e agilidade

➢ Analisar as ações de assistência à saúde,
segundo as características históricas do Home
Care e as necessidades de atendimento em
domicílio

➢ Trabalho em equipe

➢ Atitudes: Disciplina, Organização.

➢ Relações Interpessoais;

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ Postura;

➢ Destreza

➢ Participar nos programas de saúde.

➢ Utilizar os recursos da comunidade nas
ações de saúde coletiva.

➢ Acolher a comunidade na unidade de saúde.

➢ Esclarecer a população sobre as medidas
de proteção e prevenção a serem adotadas em
epidemias/ pandemias e endemias.

➢ Coletar dados da população.



➢ 2. Dominar os procedimentos de enfermagem
relativos ao transporte, armazenamento e
aplicação de imunobiológicos, identificando seus
efeitos adversos

➢ Estudo de caso;

➢ Atitudes: Disciplina, Organização.

➢ Compreensão, Construção de Conceito.

➢ Apresentar estudo de caso que demonstre
conhecer os procedimentos de enfermagem
necessários para o transporte, armazenamento,
conservação, manuseio e apl icação de
imunobiológicos. Relatar os efeitos adversos e
como deverá notificá-los.

➢ Trabalho em equipe

➢ Organização

➢ Apresentação pessoal;

➢ Relações Interpessoais;

➢ O aluno deverá se relacionar e interagir com
a equipe de enfermagem

➢ O aluno deverá estar asseado, comunicar-
se de maneira clara e objetiva, utilizando termos
técnicos corretamente e postura adequada ao
ambiente de estágio

➢ Avaliação sistemática do desempenho do
aluno em campo de estágio

➢ Pontualidade;

➢ Ética profissional;

➢ Responsabilidade e motivação;

➢ Destreza;

➢ Comunicação oral;

➢ Iniciativa e interesse;

➢ Atuar no processo saúde-doença de
indivíduos, famílias e comunidades.

➢ Acolher a comunidade na unidade de saúde.

➢ Participar nos programas de saúde.

➢  Rea l i zar  no t i f i cação das  doenças
compulsórias e agravos à saúde.

➢ Realizar visita domiciliar.

➢ Preencher SIAB.

➢ Registrar vacina aplicada em impresso
próprio;

➢ Utilizar protocolos de ações nos serviços de
enfermagem.

➢ Identificar possíveis agravos relacionados
ao uso de imunobiológicos
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: AÇÕES DE ENFERMAGEM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Módulo: 4º 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

R e c e p ç ã o  a o s  a l u n o s ,
orientação em relação aos
critérios de avaliação e bases
Tecnológicas

Levantamentos das dificuldades
e  a c o m p a n h a m e n t o
individualizado.

Preparo dass atividade proposta
para disciplina de estágio

Apresentação do material de
apoio didático para a disciplina.

01/02 e 04/02 - Reunião de
Planejamento

MARÇO

Estimular os alunos com maior
dificuldade. Conversar com os
faltosos. Propor atividades de
recuperação paralela.

Recuperação cont ínua em
campo de estágio. Recuperação
paralela com estudos de casos
e revisão das técnicas.

Acompanhamento contínuo com
avaliação individual e em grupo. Reunião Pedagogica dia 06/03

MAIO
Acompanhar e estimular os
alunos com maior dificuldade na
prática de estágio

Revisão da técnicas no campo
de estágio .

Acompanhamento e Avaliação
continua em campo Reuniao Pedagógica dia 25/05

JUNHO

P r o p o s t a s  d e  a t i v i d a d e s
coletivas (grupo). Acompanhar e
estimular os alunos com maior
d i f i c u l d a d e .  C o m u n i c a r
coodenador do curso sobre
alunos faltosos.

Levantamentos das dificuldades
com ênfase na rev isão e
recuperação cont ínua das
mesmas.

Acompanhamento e avaliação
contínua em campo de estágio.

revisão do conteudo proposto
para o estágio - 15/06 reunião de Curso

JULHO

Estimular os alunos com maior
dificuldade. Conversar com os
faltosos. Propor atividades
diversificadas para estimular so
alunos.

Recuperação cont ínua em
campo de estágio.  Propor
at iv idades de recuperação
paralela.

Acompanhamento e avaliação
contínua em campo de estágio.

02/07 Finalização do semestre e
dia 03/07 Conselho Final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Vigilância em Saúde: Dengue,
Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde,
Departamento de Atenção Básica. 2. ed. rev. Brasília : Ministério da Saúde, 2008.195 p.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Guia de vigilância epidemiológica. Brasília: FUNASA, 2002.

Boletins do Serviço de Vigilância Epidemiológica do Município

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia & Saúde. 5 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999.

RUY, L. Estatísticas de Saúde. São Paulo: EPU, 1987.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Semana Paulo Freire/ Enfermagem do dia 06 a 10/05

Participação nas campanhas de saúde e eventos promovidos pela Prefeitura Municipal e Hospital Carlos Fernando Malzoni.

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

IX – Identificação:
Nome do Professor: ANGÉLICA AUGUSTA CAMARGO / ADRIANA ANTONIOSI

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD esta de acordo com o plano de curso, visando o ensino e a aprendizagem do aluno.

Nome do Coordenador: PRISCILA MARCONATO DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


