
 

                                                    
            

CURSO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM       
 

FICHA AVALIATIVA -    APAE 
  
Estagiário:                                                                              Turma: 
Supervisora:                                                                
Período:__/___/___ a ___/___/___                                      C.H. Total:     ______h             
  

 

 

 

 
PROCEDIMENTOS 

 
Observada 

 
Executada 

Orientações relacionadas à higiene corporal, alimentação, e 
atividades diárias; nutrição, hidratação, recreação.    

  

Auxiliar e observar o auto-cuidado;   

Aferição de sinais vitais: pulso, temperatura, respiração, pressão 
arterial e peso. Em  casos de alterações, serão encaminhados à 
Assistência Social ou ao médico da APAE para devidas 
providências; 

  

Observação de alterações de comportamento psico-social, com as 
devidas inferências terapêuticas; 

  

Promoção de atividades de recreação de acordo com as 
possibilidades dos alunos e da área física; 

  

Intervenções de enfermagem individual junto à família;   

Intervenção em  educação para a saúde de acordo com a 
necessidade do serviço podendo ser apresentadas através de 
palestras, teatro e dinâmica de acordo com a diversidade do tema  

  

Assistência de enfermagem em caso de crises convulsivas   

Exame físico e evolução: Observação de pele, cabelo, postura    

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR 
 

Aspectos a serem avaliados Regular Bom Muito bom 

Iniciativa    

Pontualidade      

Assiduidade    

Relacionamento e sociabilidade    

Segurança na execução das técnicas    

 
O Aluno se encontra:          ________ Apto                           ________ Não apto 
 
Observação: 
 
 

 
Data _____/_____/_______ 
 
 

 
_______________________________________ 
                Assinatura do Supervisor 



 

                                                    
 

CURSO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM       
 

FICHA AVALIATIVA -    APAE 
  
Estagiário:                                                                              Turma:  
Supervisora:  
Período:__/___/___ a ___/___/___                                         C.H. Total:      _____h      
       

 

 

 
 

 
PROCEDIMENTOS 

 
Observada 

 
Executada 

Orientações relacionadas à higiene corporal, alimentação, e 
atividades diárias; nutrição, hidratação, recreação.    

  

Auxiliar e observar o auto-cuidado;   

Aferição de sinais vitais: pulso, temperatura, respiração, 
pressão arterial e peso. Em casos de alterações, serão 
encaminhados à Assistência Social ou ao médico da APAE 
para devidas providências; 

  

Observação de alterações de comportamento psico-social, 
com as devidas inferências terapêuticas; 

  

Promoção de atividades de recreação de acordo com as 
possibilidades dos alunos e da área física; 

  

Intervenções de enfermagem individual junto à família;   

Intervenção em  educação para a saúde de acordo com a 
necessidade do serviço podendo ser apresentadas através de 
palestras, teatro e dinâmica de acordo com a diversidade do 
tema  

  

Assistência de enfermagem em caso de crises convulsivas   

AVALIAÇÃO DO ALUNO(A) 
 

Aspectos a serem avaliados Regular Bom Muito bom 

Iniciativa    

Pontualidade      

Assiduidade    

Relacionamento e sociabilidade    

Segurança na execução das técnicas    

Observação: 
  
 
 
 

 
Data _____/_____/_______ 
 
 

 
_______________________________________ 
                Assinatura do  Aluno(a) 


