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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. 
 
Realizar primeiros socorros em situações de emergência; 
Desenvolver ações educativas na área de SST: 
Participar de ações emergenciais.  
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

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

Componente Curricular:    SUPORTE EMERGENCIAL À VIDA                                                                                                                                         Módulo:  III 

 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
Realiza a avaliação da vitima com vista a 
determinar, de maneira correta, as 
propriedades de atendimento m situações 
de emergência/ urgência. 
 
Expressar-se como cidadão e profissional 
de saúde na prestação de primeiros 
socorros às vítimas. 
 
Identificar os recursos disponíveis na 
comunidade de forma a viabilizar o 
atendimento de emergência eficaz e o mais 
rapidamente possível. 

 
1.1 

 
 

1.2 
 
 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 

3.1 
 

3.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar as situações de emergência/ urgência. 
 
Atuar de acordo com a necessidade e a 
possibilidade de atendimento da vitima. 
 
Verificar a forma mais rápida, segura e eficaz de 
pronto atendimento à vítima zelando pela 
integridade e a do socorrista. 
 
Aplicar técnica de manutenção da vida e 
prevenção de complicações até a chegada de 
atendimento médico. 
 
Providenciar socorro médico. 
 
Executar imobilizações e busca transporte 
adequado à vítima, providenciando o socorro 
seguro, eficaz e correto. 

 
 
 

 

 Primeiros socorros – qual a importância, 
quem pode realizá-los: Papel do socorrista – 
urgências coletivas, emergências, caixa de 
primeiros socorros, diferença entre urgência 
e emergência; Analise primaria e 
secundária; Parada cardiorrespiratória – 
parada respiratória e parada cardíaca, como 
identificar, como fazer RCP, cuidados a 
serem tomados; Ferimentos – no tórax, no 
abdômen, nos olhos, com presença de 
objeto encravado; Traumas ósseos e 
musculares – fraturas, entorses e luxações. 
 
Hemorragia, choque e lesões de tecidos 
moles; Vertigens, desmaios e crises 
convulsivas; Distúrbios causados pelo calor 
– queimaduras por fogo e substancias 
químicas, insolação, intermação e 
queimadura nos olhos; Choques elétricos – 
características e exemplo; Acidentes 
aquáticos e de mergulho. 
 
Transportes de acidentados: A hora de 
outro; Imobilização – como fazer, tipos; 
Locomoção emergencial – tipos, cuidados a 
serem observados. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular:  SUPORTE EMERGENCIAL À VIDA                                                                                                                                           Módulo:  III 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  
Procedimentos 

Didáticos 
Cronograma / Dia e Mês 

1.1 - Identificar as situações de 
emergência/ urgência. 
1.2 - Atuar de acordo com a 
necessidade e a possibilidade 
de atendimento da vitima. 

1 - Primeiros socorros – qual a importância, quem pode 
realizá-los: Papel do socorrista – urgências coletivas, 
emergências, caixa de 
primeiros socorros, diferença entre urgência e emergência; 
Analise primaria e secundária 
Parada cardiorrespiratória – parada respiratória e parada 
cardíaca, como identificar, como fazer RCP, cuidados a 
serem tomados; Ferimentos – no tórax, no abdômen, nos 
olhos, com presença de objeto 
encravado; Traumas ósseos e musculares – fraturas, entorses 
e luxações. Hemorragia, choque e lesões de tecidos moles; 
Vertigens, desmaios 
e crises convulsivas; Distúrbios causados pelo calor – 
queimaduras por fogo e 
substancias químicas, insolação, intermação 
e queimadura nos olhos; Choques elétricos – 
características e exemplo; Acidentes aquáticos e de mergulho. 

Aula expositiva 
Estudo dirigido 
Estudo de caso 

 
09 / 02 a 26 / 03 
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2.1 - Verificar a forma mais 
rápida, segura e eficaz de 
pronto atendimento à vítima 
zelando pela integridade e a do 
socorrista. 
2.2 - Aplicar técnica de 
manutenção da vida e 
prevenção de complicações 
até a chegada de atendimento 
médico.  

1 - Primeiros socorros – qual a importância, quem pode 
realizá-los: Papel do socorrista – urgências coletivas, 
emergências, caixa de primeiros socorros, diferença entre 
urgência e emergência; Analise primaria e secundária 
Parada cardiorrespiratória – parada respiratória e parada 
cardíaca, como identificar, como fazer RCP, cuidados a 
serem tomados; Ferimentos – no tórax, no abdômen, nos 
olhos, com presença de objeto 
encravado; 
Traumas ósseos e musculares – fraturas, entorses e luxações. 
Hemorragia, choque e lesões de tecidos moles; Vertigens, 
desmaios e crises convulsivas; Distúrbios causados pelo calor 
– queimaduras por fogo e substancias químicas, insolação, 
intermação e queimadura nos olhos; Choques elétricos – 
características e exemplo; Acidentes aquáticos e de mergulho. 

Aula expositiva 
Seminários 
Simulação de situações 
Textos para leitura e 
discussão  

 
30 / 03 a 13 / 05 

3.1 - Providenciar socorro 
médico. 
3.2 - Executar imobilizações e 
busca transporte adequado à 
vítima, providenciando o 
socorro seguro, eficaz e 
correto. 

2- Transportes de acidentados: A hora de outro; Imobilização – 
como fazer, tipos; Locomoção emergencial – tipos, cuidados a 
serem observados. 

Metodologia da 
Problematização 

 
18  /  05  a 08 / 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Indicadores de 

Domínio 

Instrumento(s) e 
Procedimentos de 

Avaliação1 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Realiza a avaliação da 
vitima com vista a 
determinar, de maneira 
correta, as propriedades de 
atendimento em situações 
de emergência/ 
urgência. 
 
Expressar-se como cidadão 
e profissional de saúde na 
prestação de primeiros 
socorros às vítimas.  
 
Identificar os recursos 
disponíveis na comunidade 
de forma a viabilizar o 
atendimento de emergência 
eficaz e o mais 
rapidamente possível. 

Verifica a forma mais 
rápida e eficaz de pronto 
atendimento à vítima. 

Identifica sinais e sintomas 
que caracterizam 
situações de primeiros 
socorros. 

Atua de acordo com as 
situações de emergência e 
de acordo com as 
possibilidades nos casos 
de traumatismos à vítima. 
Providencia socorro 
médico.  

Pesquisa e apresentação 
escrita / oral. 
 
Elaboração de Projetos 
Técnicos. 
 
Relatórios de práticas. 
 
Relatório de trabalho de 
campo e de visitas técnicas. 
 
Estudo de caso. 
 
Observação direta. 
 
Seminários. 
 
Simulações. 
 
Auto-avaliação. 
 
Relatórios de visitas. 
Participação. 
Respeito a cumprimento de 
prazos  

Respostas concisas e 
objetivas, conceito de acordo 
com o conhecimento técnico. 
Clareza nas respostas. 
Pertinência e utilização 
correta dos conceitos. 
 
Coerência de idéias com a 
realidade. 
Seqüência lógica. 
 
Organização das idéias. 
 
Clareza de idéias, 
participação, organização, 
cumprimento de prazo. 
 
Utilização correta dos 
conceitos e termos técnicos. 
 
Comunicação eficiente. 
Seqüência lógica. 
 
Participação e interesse. 
Iniciativa e senso crítico. 

Respostas dadas de forma 
clara, com linguagem 
apropriada, utilizando-se de 
conceitos pertinentes 
relacionado com assistência a 
vítima em situações de 
emergência. 
 
Demonstração dos 
conhecimentos científicos e 
clareza na comunicação com 
a classe. 
 
Execução da simulação com 
fundamentação teórica e 
linguagem clara. 
 
Cooperação e interesse. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Recursos áudios-visuais, laboratório de Informática, laboratório de segurança. 
Diretrizes da American Heart Association 2010 para RCP e ACE 
FALCÃO, L.F.R & BRANDÃO, J.C.M. Primeiros Socorros.São Paulo: Martinari, 2010 
FONSECA, A.S. Guia de primeiros Socorros de A a Z. São Paulo: Difusão Cultural do Livro, 2003. 

 

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

Recuperação contínua – será realizada no momento em que os alunos apresentarem dificuldades e 
paralela ao longo do curso por meio de atividades variadas. Os alunos que apresentarem algum tipo de 
dificuldade, no decorrer do curso, receberão orientações do professor com vista a superação das 
dificuldades. 

 

VII – Identificação: 

 

Nome do professor: Marcelo Gallo Jorge Esteves 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

A Coordenação de área da ETEC “Monsenhor Antônio Magliano”, em Garça, analisando o presente 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE, entende que o mesmo está em alinhamento com o Plano do Curso 

Técnico em Enfermagem para o referido componente curricular, atendendo as orientações e aos critérios 

estabelecidos pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza, Coordenação Pedagógica e 

desta Coordenação de área, e está de acordo com a proposta educacional. 

 

Nome do coordenador(a): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


