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ETEC ANHANQUERA Código:  

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Área de Conhecimento: Saúde e segurança do trabalho. 

 
Componente Curricular: Suporte Emergencial à Vida 

C. H. Semanal: 2,5 

Módulo: 3 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 
Atividade/Atribuições 

 

 Trabalhar em equipe. 

 Demonstrar capacidade de discernimento. 

 Demonstrar visão sistêmica. 

 Demonstrar atitude proativa. 

 Disponibilizar material e recursos didáticos. 

 Utilizar métodos e técnicas de comunicação. 

 Analisar e interpretar textos técnicos em inglês básico na área de segurança do trabalho. 

 Reconhecer e aplicar vocabulário em inglês pertinente à área de segurança do trabalho. 

 Conhecer expressões idiomáticas que facilitem a interpretação de textos em Inglês. 

 

Qualificação:  Auxiliar técnico em 
segurança do trabalho 

 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho 

Professor: Eduardo Moreno de Paula e 
Carlos Eduardo Ienne 

 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1. Realizar a avaliação da vítima 
com vista a determinar, de maneira 
correta, as prioridades atendimento em 
situações de emergência/emergência. 

 

1.1 

Identificar as situações de 

emergência/Urgência. 
1.   Primeiros socorros – qual é a 

importância, quem pode realiza-los: 
Papel do socorrista – urgências 
coletivas, emergências , caixas de 
primeiro socorros, diferença entre 
urgência e emergência; Análise 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 objetos encravados; 
Traumas ósseos e musculares – fraturas 
entorses e luxações; Hemorragias, 
choques e lesões de tecidos moles; 
Vertigens desmaios e crises 
convulsivas; distúrbios causados pelo 
calor – queimaduras por fogo e 
substancias químicas, insolações 
intermação e queimaduras nos olhos; 
Choques elétricos – características e 
exemplos; Acidentes aquáticos e de 
mergulho. 
 

 

  1.2 Atuar de acordo com a necessidade e a 

possibilidade de atendimento à vítima. 
 

2. Expressar-se como cidadão e 
profissional de saúde na prestação de 
primeiros socorros às vítimas. 

2.1 
Verificar a forma mais rápida, segura e 
eficaz de pronto atendimento à vítima 
zelando pela sua integridade e a do 
socorrista. 

 

2. Transportes de acidentados; A hora 
ouro; Imobilizações – como fazer tipos; 
Locomoção emergencial – tipos, 
cuidados a serem observados. 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular - Módulo1 



 

 

 

 

 

 

 

 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

   

2.2 
Aplicar técnicas de manutenção da vida 
e prevenção de complicações até a 
chegada de atendimento médico. 

 

3. Identificar os recursos disponíveis na 
comunidade de forma a viabilizar o 
atendimento de emergência eficaz e o 
mais rapidamente possível. 

3.1 
Providenciar socorro médico. 

 

3.2 Executar imobilizações e buscar 
transporte adequado à vítima, 
providenciando o socorro seguro, eficaz 
e correto 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

1.1 Identificar as situações de 
emergência/urgência. 

Primeiros socorros – qual a importância, 
quem pode realizá-los: Papel do 
socorrista – urgências coletivas, 
emergências, caixa de primeiros 
socorros, diferença entre urgência e 
emergência. 

1. Aula expositiva e dialogada. 
2. Simulação de situações. 
3. Textos para leitura e discussão. 
4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 
Seminários. 

11/02 à 
25/02 

  

1.2 Atuar de acordo com a necessidade 

e a possibilidade de atendimento à 

vítima. 

Vertigens, desmaios e crises 
convulsivas; 
 

1. Aula expositiva e dialogada. 
2. Simulação de situações. 
3. Textos para leitura e discussão. 
4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 
 

04/03 à 
25/03 

  

Ferimentos – no tórax, no abdômen, nos 
olhos, com presença de objeto 
encravado; 

1. Aula expositiva e dialogada. 
2. Simulação de situações. 
3. Textos para leitura e discussão. 

01/04 à 
29/04 

  

II – Plano Didático 



 

  

4. Estudo dirigido com Estudo de 
caso. 

 

 

Respiratória e parada cardíaca, como 
Identificar, como fazer RCP, cuidados a 
serem tomados; Traumas ósseos e 
musculares – fraturas, entorses e 
luxações. Hemorragia, choque e lesões 
de tecidos moles; Distúrbios causados 
pelo calor – queimaduras por fogo e 
substancias químicas, insolação, 
intermação e queimadura nos olhos; 
Choques elétricos – características e 
exemplo. 

1. Aula expositiva e dialogada. 
2. Simulação de situações. 
3. Textos para leitura e discussão. 
4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 

 

06/05 à 
27/05 

  

 

2.1. Verificar a forma mais rápida, segura 
e eficaz de pronto atendimento à vítima 
zelando pela sua integridade e a do 
socorrista. 
 

2. Transportes de acidentados: a hora 
de ouro; imobilizações– como fazer, 
tipos; locomoção emergencial – tipos, 
cuidados a serem observados; 

1. Aula expositiva e dialogada. 

2. Simulação de situações. 

3. Textos para leitura e discussão. 

4. Estudo dirigido com Estudo de 

caso. 

 

03/06 à 24/06 

 

2.2. Aplicar técnicas de manutenção da 
vida e prevenção de complicações até a 
chegada de atendimento médico.  
 

3.1. Providenciar socorro médico. 

3.2. Executar imobilizações e buscar 
transporte adequado à vítima, 
providenciando o socorro seguro, eficaz 
e correto. 



 

 

 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Realizar a avaliação da vítima 
com vista a determinar, de 
maneira correta, as 
prioridades de atendimento em 
situações de emergência/ 
urgência. 

Identificar sinais e sintomas 
que caracterizam situações de 
primeiros socorros.  
Análise primária e análise 
secundária;  
 

Pesquisa e 
apresentação escrita / 
oral Relatórios de 
práticas Estudo de 
caso 
Observação direta 
Seminários 
Simulações 
Auto-avaliação 
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 

Expressar-se como cidadão e 
profissional de saúde na 
prestação de primeiros 
socorros às vítimas. 

Atuar de acordo com as 
situações de emergência e de 
acordo com as possibilidades 
nos casos de traumatismos à 
vítima.  

 

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

 

Efetuar imobilizações e buscar 
transporte adequado à vítima.  
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IV – Plano de Avaliação de Competências 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 
1. Destaques das Diretrizes da American Heart Association 2010 para RCP e ACE. 
2. Pesquisas direcionadas na internet. 
3. Recursos audios-visuais 
4. Laboratório de Segurança do Trabalho. 

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. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

Eduardo Moreno de Paula______________________________________________  Data 05/03/2015 

Carlos Eduardo Ienne___________________________________________________Data 05/03/2015 

VIII – Assinatura do Professor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

O PTD acima está dentro dos padrões do curso de segurança do trabalho, e o cronograma de 

aulas está dentro do calendário escolar e dentro do plano de curso estabelecido pela Coordenação 

Pedagógica desta unidade. 

 

X– Parecer do coordenador de área 

 

_______________________________________________________   Data 


