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1. JUSTIFICATIVA 

 

 

No dia 11 de março de 2020 a COVID-19, doença causada pelo novo 

Coronavírus, foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

uma pandemia – enfermidade epidêmica amplamente disseminada no mundo. 

Considerando: 

- O Decreto Estadual nº55.220/2020, e os anteriores, revogados, 

declarando estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio 

Grande do Sul; 

- O Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito 

do Estado do Rio Grande do Sul, e os posteriores que regulam o Sistema de 

Distanciamento Controlado; 

- Que em cumprimento das orientações do Conselho Nacional de Educação 

as instituições de ensino presencial passaram a ministrar aulas de forma remota, 

que contam como hora aula e com atividades disciplinares hábeis à avaliação 

pedagógica; 

- Que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), autoriza 

que aulas sejam ministradas de forma virtual, em casos excepcionais, ainda que a 

forma contratada tenha sido a presencial; 

-  O Parecer do Conselho Estadual de Educação de nº1/2020, que garante 

aos sistemas de ensino autonomia para a decisão de questões operacionais 

relativas ao calendário anual de suas instituições; 

- O Parecer CEEd nº 002/2020 que orienta as Instituições integrantes do 

Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul sobre a reorganização do 

Calendário Escolar e o desenvolvimento das atividades escolares em razão da 

Covid-19; 

A Escola de Enfermagem da Paz justifica seu Plano de Ação Pedagógica, 

com vigência pelo período de excepcionalidade da pandemia decorrente da 

COVID-19, com o objetivo de dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem 
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e encerramento dos componentes curriculares teóricos – que não compreendem 

aulas práticas – do Curso Técnico em Enfermagem da instituição. 

Seguindo as orientações dos órgãos competentes e as estratégias para 

prevenção, monitoramento, controle e enfrentamento ao novo Coronavírus 

(COVID-19), prima pela saúde e segurança de toda a comunidade escolar e prevê 

a retomada das atividades administrativas e pedagógicas presenciais da com a 

adoção de todas as medidas e providências necessárias. 

As novas evoluções neste cenário poderão implicar mudanças no plano 

atual, de acordo com o panorama epidemiológico do Rio Grande do Sul. Nesse 

caso a instituição elaborará o Plano de Ação Pedagógica Complementar, que será 

a ampliação deste, conforme previsto no Parecer CEEd nº 002/2020. 

Cabe ressaltar que o cenário está sendo monitorado metodicamente pela 

direção, coordenações e supervisão pedagógica da escoa, tendo em vista o 

desenvolvimento de conhecimento científico e evolução dos quadros, para garantir 

que o nível de resposta seja adequado e as medidas correspondentes sejam 

adotadas. 
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2. ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO PANDEMICA 

 

 

Em cumprimento as exigências não ocorreram mais aulas presenciais na 

sede da Escola de Enfermagem da Paz desde o dia 19 de março de 2020.  

Durante os meses de abril, maio, junho e julho a Escola ofereceu para os 

alunos (discentes) e professores (docentes) atividades extracurriculares para 

compreensão do momento que está sendo vivido, tais como: 

 

• Atualização constante da página oficial da Instituição e redes sociais com 

documentos, notícias, vídeos, imagens e instruções diversas relacionadas a 

situação pandêmica; 

• Criação e divulgação de vídeos e imagens motivacionais para os alunos e 

colaboradores.  

• Criação e divulgação de conteúdo educativo e de conscientização para os 

alunos e colaboradores sobre o novo Coronavírus – COVID-19 (sinais e 

sintomas, transmissão, como se proteger, etc.); 

• Encontro virtual, on-line, via plataforma Zoom Meetings, exclusivo para 

docentes com psicóloga: “Para tudo! Vamos só conversar!”; 

• Reuniões on-line, via plataforma Zoom Meetings (direção e alunos) nos três 

turnos; 

• Reuniões on-line, via plataforma Zoom Meetings (direção, coordenação 

teórica e supervisão pedagógica e alunos) com turmas específicas, 

conforme solicitação; 

• Treinamentos sobre higienização de ambientes (foco novo Coronavírus – 

COVID-19) para todos os colaboradores (administrativos e docentes), on-

line, via plataforma Zoom Meetings; 

• Webinar, on-line, via plataforma Zoom Meetings, para os alunos e 

colaboradores (docentes e administrativos) com psicóloga, nos três turnos 

para que todos pudessem participar: “Conflitos da Quarentena: Ser 

produtivo x Saúde Mental”; 
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• Webinar, on-line, via plataforma Zoom Meetings, para os alunos e 

colaboradores (docentes e administrativos): “100 Dias de Pandemia: Onde 

estamos e para onde vamos?”; 

• Realização da tradicional Semana da Enfermagem, em maio, 100% on-line. 
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As medidas pedagógicas adotadas desde a semana do dia 10 de março de 

2020, conforme recomendações dos órgãos competentes, para seguimento das 

aulas do curso Técnico em Enfermagem foram: 

 

• Adaptações/alteração no calendário escolar: antecipação do recesso de 

inverno (julho) e de parte das férias de verão (janeiro/2021), sendo que o 

ano letivo de 2021 irá iniciar em 11/01/2021. 

o De 23 à 27 de março: antecipação das férias de julho/20. 

o Dias 19, 20, 30 e 31 de março, 01 e 02 de abril: Atividade remota – 

Estudo Dirigido. 

o De 13/04 ao dia 24/04 (08 dias letivos):  aulas serão recuperadas 

presencialmente, após o retorno das aulas presenciais, em data a 

combinar com o professor: extensão do horário de aula, aos sábados 

ou visitas técnicas. Sendo os dias 20 e 21 de abril ponte e feriado de 

Tiradentes.  

o De 20/07 à 03/08/2020: 15 dias de férias. 

• Aulas remotas, com professores on-line no mesmo horário da aula 

presencial, através da plataforma Zoom Meetings. Aulas gravadas e 

disponibilizadas posteriormente aos alunos que não tiveram como assistir 

de forma on-line o encontro. 

o Dias 03, 06, 07, 08 e 09 de abril: reforço e revisão das atividades via 

plataforma Zoom Meetings, em horário de aula (aula on-line). 

o Dia 10/04: Feriado Sexta-feira Santa. 

o De 27/04 à 30/04: reforço e revisão das atividades via plataforma 

Zoom Meetings, em horário de aula (aula on-line). 

o Dia 01/05: Feriado Dia do Trabalhador. 

o Maio/2020:  Aulas on-line via plataforma Zoom Meetings, em horário 

de aula. 

o Junho/2020:  Aulas on-line via plataforma Zoom Meetings, em horário 

de aula. 
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o Julho/20020: Aulas on-line via plataforma Zoom Meetings, em horário 

de aula. 

• Disponibilização de material exclusivo de cada aula por e-mail aos alunos, 

feito pelo(a) professor(a) do componente curricular.  

• Realizadas pelos professores atividades disciplinares hábeis à avaliação 

pedagógica formativa através de instrumentos como: observação do 

desempenho e contribuição do aluno na aula remota on-line, estudos de 

caso, seminários (a ferramenta Zoom Meetings permite que os alunos 

compartilhem suas apresentações para o grupo), debates, questionários, 

trabalhos manuais (verificados com o envio de fotos para o e-mail do 

professor(a), interação em redes sociais e relatórios individuais. 

 

Os estágios curriculares obrigatórios e as aula práticas em laboratório dos 

cursos técnicos e de especializações técnicas de nível médio do eixo tecnológico 

ambiente e saúde não podem ser realizados de forma não presencial.  

As atividades das turmas de estágio curricular obrigatório do curso Técnico 

de Enfermagem da Escola tiveram suas atividades suspensas nos hospitais 

conveniados, também, desde a semana do dia 10 de março de 2020. 

As medidas pedagógicas especificas adotadas desde então para manter o 

vínculo escolar entre aluno estagiário e escola: 

 

• Contato constante entre supervisores de estágio e alunos estagiários via 

aplicativo WhatsApp. 

• Encontros semanais, on-line e remotos, em turno de estágio, entre 

supervisores de estágio e alunos estagiários via aplicativo Zoom Meeting. 

• Realização de duas reuniões entre direção da Escola, coordenação de 

estágio e alunos estagiários para posicionamento do retorno as atividades 

presenciais nos campos de estágio, bem como orientações prévias para o 

momento. 

• Gravação de videoaulas pelas supervisoras de estágio para os alunos 

estagiários para revisão de práticas de lavagem de mãos; uso adequado de 
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EPIs, bem como a remoção e descarte correto dos equipamentos; banho 

de leito, curativos, medicação e sinas vitais. 

• Os alunos estagiários foram orientados a chegar ao hospital e, no vestiário, 

fazer troca de calçado e vestir o uniforme. Também foram orientados 

quanto à retirada e acondicionamento do traje para ser levado para casa e 

passar por desinfecção. 

• Para retorno ao estágio curricular obrigatório, os alunos estagiários terão 

que comprovar a realização da vacina da gripe (H1N1) 2020. 

 

3. AVALIAÇÕES REMOTAS/ON-LINE 

 

A partir de agosto de 2020, tendo em vista a continuidade da situação 

pandêmica, compreende a realização de, pelo menos uma (01), avaliação 

somativa, para o encerramento de componentes curriculares teóricos – que não 

compreendem aulas práticas – do Curso Técnico em Enfermagem da instituição; 

na modalidade remota/on-line, o que não está previsto no atual Plano de Curso. O 

objetivo é o discente poder dar continuidade ao curso, mesmo de forma remota. 

A metodologia da avaliação somativa se dará através de teste/prova 

remota/on-line, no mesmo horário da aula presencial contratado pelo discente, 

com o(a) professor(a) titular a disposição para auxiliar na atividade. 

Os passos para realização da avaliação serão os seguintes: 

1. Agendar data para aula remota/on-line exclusiva de revisão da matéria e 

para elucidar dúvidas dos alunos. Esse encontro será gravado e 

disponibilizado aos alunos por e-mail de turma. 

2. Agendar data para aula remota/on-line exclusiva para realização do 

teste/prova através da ferramenta Google Forms. 

3. Comunicar os alunos através do e-mail de turma, com no mínimo 07 dias 

corridos de antecedência, as datas dos encontros acima mencionados. 

Assim os alunos possuem tempo hábil para se organizarem tecnicamente 

para assistir os dois encontros, ou pelo menos participar da atividade de 

avaliação somativa.  
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4. Oferecer aos alunos que, comprovadamente, por motivo plausível, não 

puderem realizar a atividade de avaliação on-line, nova data para 

realização da atividade após o retorno das aulas presenciais. O aluno terá 

prazo de 15 dias corrido para entrar em contato com a coordenação teórica 

do curso justificando a não realização da atividade pelo e-mail 

coordenacao@escoladapaz.com.br  

 

A recomendação do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio 

Grande do Sul, através do Parecer CEEd nº 002/2020, é para que se garanta aos 

estudantes o domínio de conhecimento mínimo “necessário para a continuidade, 

ou seja, que as aprendizagens essenciais para a sequência trajetória escolar 

sejam concretizadas”. Sendo assim, seguem abaixo os principais conteúdos 

programáticos de cada componente curricular teórico do curso Técnico em 

Enfermagem da instituição, os quais serão revisados e levados em conta na 

elaboração do teste/prova remoto/on-line: 

 

Anatomia e Fisiologia Humana I  

• Planos de secção e delimitação. 

• Principais músculos que serão utilizados para a realização da administração 

de medicamentos. 

• Sistema Circulatório: estrutura e fisiologia do coração; vasos e do sangue; 

diferença entre sangue arterial e venoso; divisão dos vasos.  

• Sistema Esquelético: funções do Sistema Esquelético; estrutura de um osso 

longo, divisões do Sistema Esquelético; coluna vertebral; esqueleto 

axial/apendicular; articulações (conceito, classificação, localização); 

hematopoiese. 

• Sistema Respiratório: composição dos órgãos responsáveis pela 

respiração; fisiologia respiratória.  

• Sistema Urinário: constituição e estrutura; circulação renal; néfron; filtração 

glomerular; bexiga urinária; urina (composição e excreção); uretra. 

 

mailto:coordenacao@escoladapaz.com.br
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Anatomia e Fisiologia Humana II 

• Aparelho Reprodutor Masculino e Feminino: órgãos genitais internos e 

externos; fisiologia dos dois aparelhos. 

• Sistema Endócrino: constituição e função; principais glândulas do corpo 

humano; hormônios.  

• Sistema Nervoso: estrutura e fisiologia; estrutura do sistema nervoso central 

e periférico.  

 

 

Atendimento Pré-Hospitalar – APH  

• PCR e como administrar uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar. 

• Queimaduras: relação de grau e profundidade. atendimento adequado para 

cada tipo de queimadura (elétrica, por produto químico, térmica). 

• Tipos de fratura e princípios para imobilização correta. 

• Vítima de engasgamento: manobra de Heimlich. 

• Vítima em crise convulsiva tônica clônica. 

 

Biossegurança 

• Acidentes com perfurocortantes. 

• CCIH.  

• EPI e EPCs. 

• Mecânica corporal. 

• NR6 e NR32. 

• Transferência do paciente. 

 

Cuidados de Enfermagem em Terapia Intensiva 

• Balanço hídrico: o que é; qual a importância; como proceder no registro e 

cálculo. 

• Como prevenir infecção na UTI. 

• Marca passo: conceito; complicações; cuidados. 
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• Principais drogas usadas na unidade de terapia intensiva: dopamina, 

dobutamina; adrenalina; amiodarona; nitroglicerina; bicarbonato. 

• Principais traçados de ECG: assistolia; TV; FV. 

• Ventilação mecânica: tipos e padrões de ventilação; cuidados ao paciente; 

desmame; cuidados na extração. 

 

Enfermagem Cirúrgica I 

• Admissão do Paciente na Unidade Cirúrgica 

• Classificação das Cirurgias: quanto ao tipo; quanto ao tratamento; quanto 

ao risco; quanto ao tamanho; quanto à contaminação. 

• Pré-Operatório. 

• Checklist de cirurgia segura. 

• NPO. 

• Tricotomia. 

• Eliminações: fecal; urinária. 

• Higiene. 

• Preparo do paciente para encaminhar ao bloco cirúrgico: transporte; 

recepção do paciente. 

• Anestesias:  tipos. 

• Pós-Operatório. 

• Centro Cirúrgico: objetivos; condições ambientais da sala operatória; 

equipamentos e materiais da sala operatório; recursos humanos do centro 

cirúrgico, vestiários. 

• Posições operatórias. 

• Responsabilidade do circulante. 

• Montagem da sala operatória. 

• Cuidados com eletrocautério. 

• Centro do Material de Esterilização 
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Enfermagem Cirúrgica II 

• Terminologias cirúrgicas. 

• Complicações imediatas: 

o Circulatória: choque; hemorragia; PCR; trombo flebite. 

o Complicações da Ferida: infecção; hematoma; deiscência; 

evisceração 

o Drenos: tipos; cuidados com dreno penrose. 

o Gastrointestinais: dor; constipação; náuseas e vômitos; hipotermia; 

agitação. 

o Respiratórias: pneumonia; embolia pulmonar. 

o Urinárias: incontinências; infecção urinária; retenção urinária. 

 

• Cirurgias Especializadas: 

o Anorretais: Homorroidectomia. 

o Cardíacas: Angioplastia. 

o Cirurgia Plástica: Abdomeplastia. 

o Digestório: Bariátrica. 

o Endócrino: Tireoidectomia. 

o Ginecológicas: Mastectomia. 

o Intestino Delgado: Apendicectomia. 

o Intestino Grosso: Colostomia. 

o Neurológicas: Craniotomia. 

o Oftálmicas: Facectomia. 

o Ortopédicas: Amputações. 

o Otorrinolaringológicas: Rinoplastia. 

o Respiratórias: Taracotomia. 

o Urológicas: Protatectomia. 

o Vias Biliares: Colecictectomia. 
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Enfermagem em Infectologia  

• Precaução padrão e precauções expandidas: precaução por contato; 

gotículas; aerossóis e imunodeprimidos.  

• Principais bactérias para instalação de precauções (isolamentos). 

• Prevenção das infecções. 

• Vacina dos trabalhadores. 

 

Enfermagem Materno Infantil I 

• Sinais de gravidez. 

• Sinais de alerta na gestação.   

• Exames laboratoriais na gestação e imunizações.  

• Consulta de pré-natal. 

• Assistência de enfermagem nos casos de gestação de alto risco: sinais; 

sintomas; tratamento e cuidados de enfermagem (aborto, pré-eclâmpsia, 

incompatibilidade Rh, parto prematuro, descolamento de placenta, placenta 

prévia).  

 

Enfermagem Materno Infantil II 

• Anotações de enfermagem e apartamento. 

• Assistência de enfermagem desde uma internação até o pós-parto. 

• Benefícios do aleitamento materno, orientações sobre amamentação.  

• Cálculo de medicações. 

• Complicações na parte, prestar assistência de enfermagem. 

• Medicações administrativas e conhecer a ação dos mesmos, 

• Medidas não farmacológicas para dor durante o trabalho de parto. 

• Sinais de trabalho de parto. 

 

Enfermagem Materno Infantil III 

• Assistência ao RN na sala de parto. 

• Assistência de enfermagem em fitoterapia e oxigenioterapia. 
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• Características normais do RN. 

• Crede, Kanakiom, medidas antropométricas, cuidados com o voto umbilical, 

contato com a pele e a mãe. 

• Cuidados de enfermagem nos casos de hipotermia e hipertermia. 

• Procedimentos de rotina no RN. 

• Sinais de icterícia e prestar assistência de enfermagem, fototerapia. 

• Sinais vitais em RN.  

 

Enfermagem Materno Infantil IV 

• Apartamento, anotações de enfermagem 

• Assistência ao RN de alto risco. 

• Assistência enfermagem em um PCR. 

• Cuidados de enfermagem com RN em uso de ventilação mecânica. 

• Equipamentos da UTI Neonatal. 

• Interferências com RN de alto risco. 

• O leito de UTI Neonatal para receber o RN de alto risco. 

 

Enfermagem Médica I 

• Artrite Reumatóide. 

• Cirrose Hepática. 

• Derrame Pleural. 

• Diabetes. 

• DPOC. 

• Embolia Pulmonar. 

• Esofagite. 

• Hemorragia Digestiva. 

• Hepatites A, B,C e D. 

• Hipotiroidismo e Hipertiroidismo. 

• Lupus Eritematoso Sistêmico. 

• Pneumonia. 
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• Terminologias do Sistema Gastrointestinal. 

• Úlcera Péptica. 

 

Enfermagem Médica II 

• Angina Pectoris. 

• Endocardite. 

• Hemofilia. 

• Infarto Agudo do Miocárdio. 

• Insuficiência Cardíaca Congestiva. 

• Insuficiência Renal Aguda. 

• Insuficiência Renal Crônica. 

• Leucemia.  

• Litíase Renal. 

• Miocardite. 

• Pericardite. 

• Pielonefrite. 

 

Enfermagem Neuropsiquiátrica 

• Admissão e alta do paciente psiquiátrico. 

• Aneurisma cerebral. 

• AVE isquêmico e hemorrágico. 

• CAPS. 

• Esquizofrenia. 

• Fármacos em psiquiatria. 

• Mal Alzheimer. 

• Meningites. 

• Parkinson. 

• Personalidade borderline. 

• Saúde pública em psiquiatria. 

• TCE. 
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• Transtorno bipolar. 

• Transtorno dissociativo. 

• Transtorno do pensamento: delírio; delirante; psicose; psicótico. 

• Transtorno obsessivo compulsivo. 

• Transtornos alimentares. 

• Transtornos psiquiátricos de ansiedade e sexualidade. 

 

Epidemiologia 

• Cadeia epidemiológica. 

• Diretrizes e princípios do SUS. 

• Redes de atenção à saúde. 

• Sistemas de informação em saúde (SIS). 

 

Farmacologia para Enfermagem 

• Ação dos medicamentos de uso comum na unidade hospitalar: plasil; 

draminB6; buscopam; omeprazol; antak; paracetamol; captopril. 

• Cálculo de regra e regra de três.  

• Conceito de dose, efeito colateral e adverso, genérico e similar. 

• Fases da farmacodinâmica: absorção; distribuição; metabolismo; excreção. 

• Segurança do paciente: 11 certos na administração de medicamentos. 

• Tipos de soluções para administração EV: SF0.9%; SG5%; lactato de 

campainha. 

 

Humanização e Ética Profissional 

• A morte e o morrer. 

• Código de ética da enfermagem. 

• Cuidados paliativos. 

• Direitos do Paciente (sigilo profissional). 

• Iatrogenias. 

• Integralidade, acolhimento e vínculo. 
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Medidas de Higiene e Conforto 

• Acne. 

• Dermatite seborreica. 

• Divisão de Higiene: higiene Individual e higiene coletiva. 

• Miíase. 

• Onicomicose. 

• Pediculose. 

• Resíduos de Serviço de Saúde. 

 

Microbiologia e Parasitologia 

• Bacteriologia: definição/conceitos; estrutura; doenças causadas por 

bactérias; antibiograma - importância na área da saúde;  

• Parasitologia: definição; principais características dos protozoários; doenças 

causadas por protozoários; principais características dos helmintos – 

doenças. 

• Vírus: conceito, morfologia e principais doenças causadas por vírus; 

caracterização do novo coronavírus e cuidados essenciais na prática do dia 

a dia.  

 

Noções de Administração 

• Escalas. 

• Gestão da qualidade de enfermagem. 

• Materiais de rotina e específicos. 

• Mercado de Trabalho: currículo; apresentação pessoal; entrevista de 

emprego. 

• POPs. 

• Tipos de Comunicação. 

• Trabalho em Equipe 
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Nutrição Aplicada à Enfermagem 

• Conhecimento do sistema digestivo. 

• Dietas Especiais: branda hipercalórica; pastosa hipossódica; líquida 

hiperproteica; livre; dieta para DM; pré e pós cirurgia bariátrica. 

• Guias Alimentares: tipos. 

• Noções Básicas de Nutrição e Dietética. 

• Nutrientes: proteínas; lipídios; glicídios; vitaminas; minerais; água; fibras. 

• Tipos de alimentos por sonda: enteral (dieta manipulada/dieta PECK); 

gástrica; parenteral; jejuno. 

 

Políticas da Saúde 

• Educação em saúde. 

• Estatuto do idoso. 

• Estratégia de saúde da família. 

• Funções do técnico em enfermagem em saúde comunitária. 

• Prevenção do câncer de mama e colo do útero. 

• Vacinas. 

• Visita domiciliar. 

 

Português 

• Ambiguidade: uso indevido de pronomes possessivos, colocação 

inadequada de palavras; 

• Denotação e Conotação. 

• Emprego dos "Porquês", Mal/Mau, Onde/Aonde, Mas/Mais, Há/A. 

• Interpretação textual e estudo vocabular 

• Intertextualidade. 

• Listagem de palavras relacionadas a termos técnicos. 

• Palavras Homônimas 

• Uso do Eufemismo, Pleonasmo e Pleonasmo Vicioso. 
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Procedimentos de Enfermagem I 

• Anotações de Enfermagem. 

• Coleta de material para exames. 

• Controle de sinais vitais. 

• Cuidados com sondagem. 

• Curativos. 

• Higiene e conforto. 

• Posições. 

 

Procedimentos de Enfermagem II 

• Cuidados gerais na administração dos fármacos. 

• Enteróclise. 

• Medicações IM: objetivo; vantagens; desvantagens; locais; volume máximo 

em cada local. 

• Medicações por via EV: número de agulhas; locais; aplicações através de 

scalp ou abocath salinizado. 

• Medicações VO: utilização de comprimidos; drágeas; soluções; cápsulas. 

• Nebulização. 

• Oxigenoterapia e aspiração de vias aéreas. 
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