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Em decorrência da pandemia da COVID-19, muitas

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, referente

escolas de ensino regular e profissionalizante em todo o Brasil,

a reorganização da proposta pedagógica, com foco nas

tiveram suspensas as atividades presencias, sendo necessário

medidas de segurança e manutenção do processo de ensino-

a adoção do ensino remoto1, com atividades assíncrona e

aprendizagem, na formação de técnicos em enfermagem, no

síncrona2. O objetivo deste trabalho é relatar a reorganização

período de 2020 a 2021.

do plano pedagógico para formação técnica em Enfermagem
durante a pandemia da COVID-19.

O calendário de ensino foi reformulado, priorizando o conteúdo teórico em detrimento da disciplina prática. Participaram das
atividades educativas com a nova proposta pedagógica, 33 alunos. Foi utilizado metodologia ativa na condução das aulas ao vivo, as

quais eram realizadas três vezes na semana. Os demais dias eram dedicados para as atividades assíncronas, compostas por objetos de
aprendizagem definidos com base nas tipologias de conteúdo, factual, conceitual, procedimental e atitudinal.
Figura 1 – Reorganização do plano pedagógico
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O estágio foi realizado após o teste de todos os alunos, para o COVID-19, no período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021.

Houve a conclusão do curso sem prejuízo no processo de ensino-aprendizagem, tendo a tecnologia como aliada deste processo
de ressignificação da formação técnica em Enfermagem.
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