
  

 

 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
 

Aula Data Dia Horário CH Tipo de 
atividade 

Base tecnológica Plataforma 

Aula 1 07/09/2021 1º 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

 
02h 

Síncrona Apresentação da matéria e da professora; 
Aula expositiva: Conceito de saúde.  
Processo saúde doença. 

https://streamyard.com  

- - - 02h Assíncrona Vídeo Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=q5DXMr5v48k 
 

 

Aula 2 09/09/2021 2º 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Aula expositiva: Diferença entre promoção da saúde e prevenção 
de doenças. 
Objetivos da promoção da saúde. 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Vídeo Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=gTnDdo0Er3E 
 

 

Aula 3 14/09/2021 3º 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Aula expositiva: Políticas intersetoriais para promoção da saúde. https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Vídeo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=TDvRSqxkxVI  
 

 

Aula 4 16/09/2021 4º 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Aula expositiva: Fatores promotores da saúde: Hábitos individuais 
saudáveis. 
Campanhas de sensibilização 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Vídeos Youtube :  
https://www.youtube.com/watch?v=MvYDd7j1Vk4 
https://www.youtube.com/watch?v=BylqsLsYQ-k 
 

 

Aula 5 17/09/2021 5º 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Aula expositiva: Promoção da saúde do trabalhador  
Encerramento e agradecimentos.  

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Vídeo Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=dJza9xwzBmY 

 

Curso de Formação Inicial e Continuada - Higienista em Serviços de Saúde 
Plano de Ensino 

 
Componente Curricular: Promoção a Saúde dos trabalhadores Higienistas                               Carga Horária: 20h 

Professor Responsável:  Maria Carolina Buiatti A. e Silva 

https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MvYDd7j1Vk4
https://streamyard.com/


  

 

 

 
  

  

*Atividade síncrona: aula online professores e alunas juntos via Youtube (Plataforma StreamYard com apoio/mediação de bolsistas do projeto: 
https://streamyard.com).  
** As aulas síncronas serão gravadas e hospedadas na plataforma Youtube do Projeto UAI durante o período do curso. 
*** Atividade assíncrona: não é necessário que as alunas e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam concluídas e o 
aprendizado seja adequado, ou seja as alunas poderão acessar as atividades de acordo com o seu tempo, horário e local preferido para aprendizado (vídeos 
ou áudios de aulas gravados, filmes, textos, e-mails, fóruns ou listas de discussão, etc.). 

https://streamyard.com/

