
TEMA: INTERVENÇÃO “A VIDA EM RISCO” 

 

Bolsistas: Carla, Diérontty, Éverton e Gilberto 

DATA:  31/10 

OBJETIVO DA AULA: 

Prosseguir os tratamentos dos pacientes, organizar os 
conhecimentos, programar datas de futuras atividades e orientar 
planejamentos de trabalhos finais. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
Fomentar o trabalho em equipe o senso investigativo na pesquisa e 
a troca de informações pesquisadas anteriormente. 
PROBLEMAS PLANEJADOS: 

Cada grupo deveria apresentar os procedimentos feitos com o 
paciente neste dia ao final da aula. 
PROBLEMAS EMERGENTES: 

Falta de internet. 
Displicência dos alunos no cumprimento dos prazos,  
ONDE A ATIVIDADE SE ARTICULOU COM A BNCC? 

Analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações.   
Desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, para coleta, 
análise e representação de dados (imagens, esquemas, tabelas, 
gráficos, quadros, diagramas, mapas, modelos, representações de 
sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, simulações, aplicativos 
etc.). 
COMO FORAM UTILIZADAS AS TECNOLOGIAS? 

Na criação da apresentação final em slides utilizando computadores. 
Para pesquisas investigativas, registros, comunicação e 
compartilhamento de material utilizando os celulares, e utilização do 
dispositivo complexo de aprendizagem. 
COMO FOI ORIENTADA A ESCRITA DOS ALUNOS? 

Escrita em portfólios próprios descrevendo todos os procedimentos.  
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS E INVESTIGATIVAS 
REALIZADAS?  
Atividade experimental se deu por meio da utilização do powerpoint 
para edição e organização das informações e principalmente para 
levá-los ao entendimento sobre o objetivo do uso dos slides. 
As alunas responsáveis pelo paciente Jeremy Gillitzer realizaram 
pesquisas investigativas com uma nutricionista, uma psicóloga e uma 
graduanda de psicologia em busca de tratamentos psicológicos e 
nutricionais para o paciente. 
COMO FOI REALIZADA A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM? 



A avaliação foi realizada através de análise do cumprimento de 
atividades propostas anteriormente e análise da apresentação dos 
procedimentos realizados com os pacientes neste dia. 
PRODUÇÃO DOS ALUNOS:  
Imagens das atividades desenvolvidas  nesta data:ação dos 
procedimentos realizados com os pacientes neste dia. 
PRODUÇÃO DOS ALUNOS:  
Imagens das atividades desenvolvidas  nesta data: 

 


