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ENCAMINHAMENTOS PARA A ALUNOS DO 2º ANO DO CURSO TÉCNICO EM 

GERÊNCIA EM SAÚDE 

 

Olá, pessoal!!  

 

Esperamos que estejam todos bem. Já estamos com saudades! 

A ideia deste material é propor atividades opcionais aos estudantes. Assim, nos mantemos 

atentos a assuntos importantes inerentes ao ano letivo, assim como criamos condições para 

que prossigam o processo de aprendizagem durante a permanência em casa, nesse período 

de suspensão das atividades presenciais na Escola. O intuito é que essas atividades 

pedagógicas alcancem 15 dias de programação das disciplinas do 2º Ano. Não se 

preocupem, nada será cobrado em relação à prazos de entrega e notas (isso mesmo, não 

vale notaaaa!! rsrsrs). Porém, recomendamos que cada um de vocês faça um planejamento 

para acompanhar as questões aqui discutidas. Beleza?!  

 

Grande abraço em tod@s!!  

Professor@s LABGESTÃO 

 

 

Planejamento e Avaliação em Saúde  

 

Com base no vídeo - https://youtu.be/c4ZGzYjXj-g e no artigo anexo, informar se foi utilizado 

o Planejamento Estratégico Situacional.  

Caso afirmativo, destacar de acordo com os conceitos de Carlos Matos,  como  o referido 

modelo de planejamento foi apresentado no estudo realizado. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/c4ZGzYjXj-g
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AMBIÊNCIA NA SAÚDE  

 
Olá turma, durante este período em que estaremos com atividades a distância, a ideia 

é a construção do conhecimento sobre nossa Disciplina: Ambiência na Saúde.  
 Vamos então dar início a este trabalho por meio de um dos temas apresentados na 

referida Disciplina. A proposta é a leitura e reflexão sobre a cartilha do Ministério da Saúde, 
disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ambiencia_2ed.pdf>. 

 
A cartilha a Ambiência na Saúde diz respeito ao tratamento dado ao espaço 

apresentando dez elementos que atuam como humanizadores e qualificadores do espaço. 

 
1- De acordo com a cartilha Ambiência do Ministério da Saúde (2010) descreva seu 

entendimento sobre as questões abaixo: (Mínimo 02 laudas) 
 

A)  O Conceito de Ambiência; 
B)  Os três eixos da Ambiência;  
C)  Os dez elementos humanizadores do espaço.  
 
 
 

2- A partir da leitura da referida cartilha, reflita e elabore um texto sobre seu 
entendimento da relação entre os temas: Ambiência, Humanização e 
Acolhimento. (Mínimo 01 lauda) 

 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ambiencia_2ed.pdf

