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TÓPICO 
 

UNIDADE 
SEMESTRAL 

 

 

AULA 
 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

WEB 

AULA 

 

 

1 

 

 

2 

 

Apresentação da 

ementa da  

disciplina e 

introdução ao 

estudo da saúde 

ambiental 

 

  

Introdução ao 

estudo dos 

conceitos 

saneamento 

ambiental e saúde    

  

Conhecer o 

contexto 

histórico da 

saúde  

ambiental e 

sua  

importância.   

 

Videos 

slides 

com 

audio; 

-Arquivo 

pdf  

 

Atividade 

avaliativa 

digital 

 

03 a 09/11 

25  1h 

Aula, 

dúvidas e   

debate 

sobre  

tema 

 

 

 

2 

  

 

2 

Estudo da 

diferença entre 

poluição e 

contaminação 

dos recursos 

naturais 

Diferença entre 

poluição e 

contaminação 

dos recursos 

naturais 

 Compreender a 

diferença entre 

poluição e 

contaminação 

dos recursos 

naturais   

 Vídeos 

slides com 

audio; 

-Arquivo pdf  

Atividade 

avaliativa digital 
 

 

09 a 16/11 25  1h 

Aula, 

dúvidas e   

debate 

sobre  

tema 

 

 

 

3 

 

2 

Nocões do 

estudo da  

epidemiologia  

Conhecer o 

contexto 

histórico /    

conceito e 

objetivo da 

epidemiologia. 

Compreender 

como o estudo 

da 

epidemiologia 

influencia a 

qualidade de 

vida 

 

Vídeos slides 

com audio; 

-Arquivo pdf 

  

Atividade 

avaliativa digital 

 

 

16  a 23/11 25  1h 

Aula, 

dúvidas e   

debate 

sobre  

tema 

 

4 2 Estudo da 

microbiologia 

na  saúde 

ambiental 

Conhecer o 

conceito da 

microbiologia e 

sua importância. 

Compreender 

como o estudo 

da 

microbiologia 

relaciona 

saude. 

Vídeos slides 

com audio; 

-Arquivo pdf 

Atividade 

avaliativa digital 

 

 

23 a 30/11 25  1h 

Aula, 

dúvidas e   

debate 

sobre  

tema 



 

5 2 Estudo dos 

indicadores da 

saúde 

Comprrender 

como os 

indicadores 

podem ser 

utilizados na 

saúde ambiental 

Conhecer os 

pricipais 

indicadores 

utilizados de 

saúde 

ambiental 

 Vídeos 

slides com 

audio; 

-Arquivo 

pdf 

Atividade 

avaliativa digital 

 

30 a 07/12 25  1h 

Aula, 

dúvidas e   

debate 

sobre  

tema 

 

6 2 Noções de 

ecologia e saúde 

publica 

Conhecer o 

conceito de 

ecologia e o seu 

papel na saúde 

pública. 

Compreender 

a importância 

do estudo da 

ecologia e 

interligação 

na saúde 

pública 

 

 

Vídeos slides 

com audio; 

-Arquivo 

pdf  

Atividade 

avaliativa digital 

 

07 a 14/12 25  1h 

Aula, 

dúvidas e   

debate 

sobre  

tema 

 

7 2 Abastecimento 

de água e seus 

usos diversos 

Apresentar o 

conceito de 

abastecimento 

de água e 

formas  público 

e usos múltiplos 

da água  

Compreender 

e conhecer 

abastecimento 

de água e seus 

diversos usos. 

Vídeos slides 

com audio; 

-Arquivo 

pdf 

Atividade 

avaliativa 

digital 

 

14 a 21/12       50   

8 2 Recuperação do 

semestre  

Recuperação do 

semestre 

Recuperação 

do semestre 
Recuperação 
do semestre 

Recuperação 

do semestre 

21 a 23/12 100  1h 

Aula, 

dúvidas e   

debate 

sobre  

tema 

 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem  
A1-100 pontos 

A2-100 pontos 
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