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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO
CURSO DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM ENFERMAGEM – 2º ANO
DISCIPLINA 2200018 – PROMOÇÃO DA SAÚDE NA EDUCAÇÃO BÁSICA
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM - 2019

PROFESSORES RESPONSÁVEIS (1 turma para cada docente):
Luciane Sá de Andrade – DEPCH
Marlene F. C. Gonçalves – DEPCH (Coordenadora)
Marta Angélica Iossi Silva – DEMISP
Wanderlei Abadio de Oliveira – DEPCH
Carga Horária e datas: 135h - 4ª Feiras à tarde - 25/02/2019 a 26/06/2019
3ª Feiras à tarde - 07/08/2019 a 04/12/2019

Nº Alunos: 51
EMENTA
Promoção da saúde no contexto da educação básica; Políticas Públicas de Educação; Projeto políticopedagógico escolar e sua articulação com a promoção em saúde; Escola Promotora de Saúde;
Prevenção e educação em saúde.
OBJETIVO GERAL:
Desenvolver aprendizado significativo, na relação com os pares e inseridos na realidade escolar, para
a formação do enfermeiro na área de competência da educação, voltada para a promoção da saúde
na educação básica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
Reconhecer o contexto da escola de educação básica;
•
Conhecer e analisar o PPP da escola, analisando o prescrito e o efetivamente realizado com
relação às ações de promoção e prevenção em saúde;
•
Identificar temáticas de interesse dos alunos para educação em saúde;
•
Planejar atividades educativas voltadas para a saúde por meio de metodologias ativas de
ensino-aprendizagem;
•
Desenvolver as atividades educativas planejadas;
•
Avaliar o desenvolvimento das atividades educativas propostas;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•
•
•
•

Conceito de Promoção da Saúde
Articulação das Políticas Públicas de Educação, programas e outros documentos norteadores
para a educação básica e as propostas de promoção da saúde
A estratégia de Escola Promotora de Saúde
Projeto político-pedagógico escolar e sua articulação com a promoção em saúde
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•
•

Planejamento de ações preventivas e educativas voltadas à promoção da saúde na escola
Metodologias ativas de ensino aprendizagem

METODOLOGIA DE ENSINO
Será desenvolvida por meio de ciclo pedagógico composto pelos momentos:
§ Imersão na realidade – momento em que o aluno, a partir de suas experiências e conhecimentos
adquiridos anteriormente, realiza as atividades no cenário de ensino-aprendizagem da escola de
educação básica, para construção do desempenho da competência do Enfermeiro Licenciado na
Educação Básica.
§ Síntese provisória – em subgrupo, é realizada a leitura, discussão e síntese dos relatos,
identificando os problemas relacionados à realização da tarefa e atributos de forma articulada,
chegando às questões de aprendizagem. Registra individualmente a atividade;
§ Busca de informações/conhecimentos - em fontes variadas, que subsidiem a compreensão das
questões de aprendizagem, fazendo uma síntese do material pesquisado (trabalho individual);
§ Nova síntese – em subgrupo, é feita reflexão sobre informações/conhecimentos trazidos pelos
alunos, com a intenção de compreender os problemas identificados e reconstruir a prática
profissional;
§ Avaliação – ao final de cada atividade, é realizada a auto-avaliação, avaliação do grupo e
avaliação do professor/facilitador.
§ LPP - Serão também realizados laboratórios de prática profissional pedagógica (LPP) para
elaboração/supervisão de práticas educativas.
§

ESCOLAS – Campos de Prática Profissional
ESCOLA

ATENDIMENTO

1

WALTER FERREIRA, PROF

EF ANOS FINAIS

2

JARDIM MONTE CARLO

EF ANOS INICIAIS

3

RAFAEL LEME FRANCO, PROF

EF ANOS FINAIS / EM

4

VICENTE TEODORO DE SOUZA, PROF

EF ANOS FINAIS

Para apoio ao processo de ensino aprendizagem será utilizado o ambiente virtual de aprendizagem –
Moodle – por meio do qual será possível o uso de ferramentas de comunicação, de avaliação, de
disponibilização de conteúdos e de administração e organização da disciplina. Exemplos de
ferramentas de comunicação e discussão grupal teremos os fóruns de discussões e o chat. As
ferramentas de avaliação disponíveis são avaliação de curso, pesquisa de opinião, questionário,
disponibilização de tarefas para os alunos para as quais podem ser atribuídas datas de entrega e
notas e por fim trabalhos com revisão. As ferramentas de administração nos permitirão o
acompanhamento da frequência e assiduidade dos alunos, gerenciamento dos arquivos dos cursos,
disponibilização de notas, entre outras atividades.

A disciplina, no decorrer desse processo, articula-se ainda com Didática, Psicologia da Educação e
Políticas e Organização da Educação Básica.
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AVALIAÇÃO
Constarão da avaliação o desempenho teórico-prático do estudante no pequeno grupo e no cenário
de prática, exercício de avaliação cognitiva e o portfólio reflexivo construído pelo estudante.
Será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco) e frequência mínima de 70%.
O aluno que não obtiver nota mínima de 3,0 (três) ou frequência de 70% será reprovado. A
recuperação ocorrerá ao longo do processo ensino-aprendizagem. Não está prevista 2ª avaliação.

INSTRUMENTOS
Avaliação
Cognitiva

CRITÉRIOS
Co-relacionar os conceitos chaves da disciplina
Clareza / coerência
Objetividade
Articulação de conceitos interdisciplinares
Avaliação de
Apresentação,
desempenho
Postura, participação e envolvimento
no grupo
Assiduidade (presença/horário)
Articulação de conceitos interdisciplinares
Avaliação de
Apresentação,
desempenho
Postura, participação e envolvimento
no cenário de
Assiduidade (presença/horário)
prática
Articulação de conceitos interdisciplinares
Envolvimento na atividade educativa: domínio do
conhecimento, iniciativa, cooperação, integração grupal,
atitude, respeito com colegas e alunos.
Portfólio
Apresentação
Crítico-reflexivo
Articulação de conceitos interdisciplinares
Compromisso - entrega/prazo
*Definido com o grupo de alunos

PESO*
2,5

2,5

2,5

2,5
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