
  

 

 

 
  

  

 

 
 
 
 

 

Aula Data Dia Horário CH Tipo de 
atividade 

Base tecnológica Plataforma 

Aula 1 19/08/2021 5ª 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

 
02h 

Síncrona Noções sobre Primeiros Socorros; Conscientização da necessidade 
de aprendizado do assunto; 

https://streamyard.com  

- - - 02h Assíncrona Observações e registros em casa 
 

 

Aula 2 24/08/2021 3a 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Epidemiologia do trauma https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Leitura de um texto 
 

 

Aula 3 26/08/2021 5a 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Avaliação do cenário e precauções universais; 
Mobilização do acidentado; 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Reflexão sobre o assunto abordado em aula; 
 

 

Aula 4 31/08/2021 3a 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Prestação de socorro a vítima- Parte I 
Parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar; 
Fraturas; 
 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Confecção de mapa mental sobre as condições abordadas em 
aula; 
 

 

Aula 5 02/09/2021 5a 14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Prestação de socorro a vítima-Parte II 
Envenenamento/ intoxicações/ afogamento; 
Queimaduras   
 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona Confecção de mapa mental sobre as condições abordadas em 
aula; 
 

 

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

 
Componente Curricular: Noções de Primeiros Socorros                                                                                                                                 Carga Horária: 20h 

Professor Responsável: Marília Rodrigues Moreira 

https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
https://streamyard.com/
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/

