
 

 PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Técnicas de Sobrevivência Pessoal 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 3º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 32 h.a. Práticas: 8 h.a. 

Docente Responsável: Ariana Guimarães 

 

EMENTA 

 Principais técnicas de sobrevivência pessoal, os equipamentos e os procedimentos de 
emergência e técnicas de primeiros socorros 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Fornecer informações básicas sobre os equipamentos de salvatagem, individuais e 
coletivos, utilizados nas embarcações, bem como os principais equipamentos de 
comunicação e de sinalização de emergência. 

 
Específicos 

 

 Conhecer as principais técnicas de salvatagem; 

 Conhecer os principais procedimentos de emergência; 

 Identificar os principais equipamentos utilizados a bordo em situações de emergência; 

 Aprender as principais técnicas de primeiros socorros. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Sobrevivência e Salvatagem 

 Fundamentos da sobrevivência no mar; 

 Equipamentos de salvatagem; 

 Embarcações de sobrevivência e de salvamento; 

 Equipamento de comunicação e sinalização de emergência; 

 Ações para sobrevivência e de salvatagem; 
 
Unidade II – Evacuação da embarcação 

 Evacuação e abandono da emabarcação; 

 Utilização da dotação, palamenta e utensílios de uma baleeira e de uma balsa inflável; 

 Código de gerenciamento de segurança; 

 Treinamentos e exercícios para fainas de emergência; 
 
Unidade III – Primeiros Socorros 

 Segurança a bordo das embarcações; 

 Noções de técnicas de primeiros socorros. 
 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, estudo dirigido, 
apresentação de vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem. 

 Aulas práticas utilizando material de salvatagem e primeiros socorros. 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação contínua dos conteúdos discutidos; 

 Avaliação contínua da participação dos alunos nas discussões e atividades propostas, 
tais como: estudo dirigido, seminários, pesquisas etc; 

 Relatórios das aulas práticas. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e caneta de quadro;  

 Textos, apostilas e material fotocopiado para distribuição entre os alunos;  

 Televisão;  

 Microcomputador/notebook;  

 Data show; 

 Transporte para eventuais visitas técnicas; 

 Ataduras; 

 Sala ambiente de salvatagem e instalações em piscinas; 

 Equipamentos salva-vidas e de Primeiros Socorros. 
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