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Componente Curricular: SEGURANÇA AMBIENTAL E DO TRABALHO

Módulo: 1º MÓDULO - A C. H. Semanal: 2,5

Professor: THIAGO MORAES PRADO

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ ATRIBUIÇÕES

➢ Agir com iniciativa e atuar em equipe.

➢ Atuar com responsabilidade, segurança e ética ambiental.

➢ ATIVIDADES

➢ A – PROJETAR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

➢ Propor soluções ergonômicas de segurança do trabalho e de preservação do meio ambiente.

➢ E – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ Demonstrar autodisciplina.

➢ Utilizar equipamentos de proteção.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: SEGURANÇA AMBIENTAL E DO TRABALHO Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Interpretar legislação e as normas técnicas referentes ao

processo, ao produto de saúde, segurança no trabalho,
qualidade e ambientais.

1.1 Aplicar as Legislações Brasileiras NBR e NR’s pertinentes. 1. Saúde e segurança no trabalho.

2. Identificar as principais causas de acidentes de trabalho e
métodos de prevenção.

2.1 Conhecer as aplicações e utilizar os EPI e EPC. 2. Métodos de prevenção contra acidentes no trabalho

3. Identificar e explicar os principais conceitos e métodos
relativos à proteção e prevenção contra incêndios.

3.1 Aplicar as normas técnicas de proteção ao ambiente de
trabalho.

3. Mapas de Risco

4. Identificar os efeitos de ruídos ambientais. 4.1 Conhecer procedimentos de segurança e roteiros de
execução.

4. Riscos ambientais com agentes físicos, químicos e
biológicos.

5. Selecionar e enunciar os usos dos E.P.I.’s e EPC’s. 5.1 Executar procedimentos de prevenção de acidentes. 5. Ergonomia

6. Identificar causas e prevenção de fadiga no trabalho. 6.1 Identificar e enumerar aplicações de cores na segurança
do trabalho.

6. Prevenção e proteção contra incêndios

7. Realizar estudos de impacto ambiental na empresa e
aplicar as boas práticas ambientais.

7.1 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos. 7. Equipamentos de proteção

7.2 Elaborar procedimentos de descartes de resíduos
industriais de acordo com as normas.

8. CIPA

7.3 Utilizar as boas práticas ambientais. 9. NR’s

7.4 Interpretar requisitos das normas. 10. OHSAS 18001:2007.

11. Gerenciamento de projeto Ambiental voltado para
empresas:• Produção mais limpa • Uso racional da água •
Tratamento de efluentes • Classificação de resíduos•
Estudo de Impactos Ambientais.

12. NBR ISO 14001:2004
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: SEGURANÇA AMBIENTAL E DO TRABALHO Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Aplicar as Legislações Brasileiras NBR e NR’s
pertinentes.

➢ 1. Saúde e segurança no trabalho. ➢ Aula teórica com Auxilio do data Show. 05/02 a 15/02

➢ 1.1 Aplicar as Legislações Brasileiras NBR e NR’s
pertinentes.

➢ 2.1 Conhecer as aplicações e utilizar os EPI e EPC.

➢ 3.1 Aplicar as normas técnicas de proteção ao
ambiente de trabalho.

➢ 4.1 Conhecer procedimentos de segurança e roteiros
de execução.

➢ 2. Métodos de prevenção contra acidentes no trabalho ➢ Aula expositiva com interação dos alunos

18/02 a 01/03

➢ 4.1 Conhecer procedimentos de segurança e roteiros
de execução.

➢ 5.1 Executar procedimentos de prevenção de
acidentes.

➢ 6.1 Identificar e enumerar aplicações de cores na
segurança do trabalho.

➢ 3. Mapas de Risco ➢ Aula dialogada.

07/03 a 15/03

➢ 5.1 Executar procedimentos de prevenção de
acidentes.

➢ 7.1 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos.

➢ 4. Riscos ambientais com agentes físicos, químicos e
biológicos.

➢ Aula teórica com Auxilio do data Show.
18/03 a 29/03

➢ 3.1 Aplicar as normas técnicas de proteção ao
ambiente de trabalho.

➢ 5.1 Executar procedimentos de prevenção de
acidentes.

➢ 7.1 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos.

➢ 5. Ergonomia ➢ Aula dialogada.

01/04 a 12/04

➢ 5.1 Executar procedimentos de prevenção de
acidentes.

➢ 7.1 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos.

➢ 6. Prevenção e proteção contra incêndios ➢ Aula teórica com Auxilio do data Show.
15/04 a 26/04

➢ 2.1 Conhecer as aplicações e utilizar os EPI e EPC. ➢ 7. Equipamentos de proteção ➢ Aula dilogada. 29/04 a 10/05



➢ 1.1 Aplicar as Legislações Brasileiras NBR e NR’s
pertinentes.

➢ 4.1 Conhecer procedimentos de segurança e roteiros
de execução.

➢ 7.1 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos.

➢ 8. CIPA ➢ Aula teórica

13/05 a 24/05

➢ 1.1 Aplicar as Legislações Brasileiras NBR e NR’s
pertinentes.

➢ 5.1 Executar procedimentos de prevenção de
acidentes.

➢ 9. NR’s ➢ Aula expositiva.

27/05 a 07/06

➢ 1.1 Aplicar as Legislações Brasileiras NBR e NR’s
pertinentes.

➢ 7.4 Interpretar requisitos das normas.

➢ 10. OHSAS 18001:2007. ➢ Aula expositiva.
10/06 a 19/06

➢ 7.3 Utilizar as boas práticas ambientais.

➢ 7.4 Interpretar requisitos das normas.

➢ 11. Gerenciamento de projeto Ambiental voltado para
empresas:• Produção mais limpa • Uso racional da água •
Tratamento de efluentes • Classificação de resíduos•
Estudo de Impactos Ambientais.

➢ Aula dialogada.
24/06 a 28/06

➢ 7.2 Elaborar procedimentos de descartes de resíduos
industriais de acordo com as normas.

➢ 7.3 Utilizar as boas práticas ambientais.

➢ 7.4 Interpretar requisitos das normas.

➢ 12. NBR ISO 14001:2004 ➢ Aula Teórica.

01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: SEGURANÇA AMBIENTAL E DO TRABALHO Módulo: 1º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Interpretar legislação e as normas técnicas
referentes ao processo, ao produto de saúde,
segurança no trabalho, qualidade e ambientais.

➢ Prova Dissertativa (Individual)
➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Interpretação de Normas Pertinentes à
Segurança no Trabalho e garant i r  sua
aplicabilidade.

➢ 2. Identif icar as principais causas de
acidentes de trabalho e métodos de prevenção. ➢ Trabalho Prático (em Grupo)

➢ Participação em Sala de Aula

➢ Organização
➢ Interpretar mapas de análise de risco

➢ 3. Identificar e explicar os principais conceitos
e métodos relativos à proteção e prevenção
contra incêndios.

➢ Prova Prática (em Grupo)

➢ Trabalho em Equipe

➢ Disciplina

➢ Compreensão

➢ Utilização de extintores de incêndio a partir
da interpretação da classe de incêndio
encontrada.

➢ 4. Identificar os efeitos de ruídos ambientais. ➢ Trabalho Prático (em Grupo)

➢ Construção de Conceito

➢ Participação em Sala de Aula

➢ Disciplina

➢ Proporcionar alternativas para reduzir e/ou
eliminar ruídos ambientais.

➢ 5. Selecionar e enunciar os usos dos E.P.I.’s
e EPC’s. ➢ Prova Dissertativa (Individual) ➢ Compreensão ➢ Manusear corretamente os Equipamentos

de Proteção Individual.

➢ 6. Identificar causas e prevenção de fadiga
no trabalho.

➢  T raba lho  D isse r ta t i vo  (em Grupo)
Participação em Sala de Aula

➢ Compreensão

➢ Trabalho em Equipe

➢  Conscient izar a part i r  de relatór ios
estatísticos situações que possam indicar uma
futura situação de fadiga no trabalho e apontar
qua is  a l te rnat ivas  cabíve is  jun to  aos
responsáveis pela empresa.

➢ 7. Realizar estudos de impacto ambiental na
empresa e aplicar as boas práticas ambientais. ➢ Trabalho Prático (em Grupo)

➢ Disciplina

➢ Trabalho em Equipe
➢ identificar os principais itens da ISO 14001
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: SEGURANÇA AMBIENTAL E DO TRABALHO Módulo: 1º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO
Recepção dos alunos com
apresentação do regimento
escola.

Elaboração das Aulas teóricas e
práticas Planejamento

MARÇO

E l a b o r a ç ã o  d o  c o n t e ú d o
apresentado em questões
elaboradas a fim de avaliar o
aprendizado.

Elaboração das Aulas teóricas e
práticas Reunião Pedagógica

ABRIL Realização de atividades extras
para os alunos

Reunião de Cursos - Conselho
intermediário.

MAIO
Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação dessas lacunas.

Reunião Pedagógica.

JUNHO Palestra da cipa 15 -Sábado letivo - Reunião de
Curso - Dia da escola família.

JULHO
Atribuição de aula - Reunião de
C u r s o  -  R e u n i ã o  d e
Planejamento -Conselho Final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Manual de legislação atlas, Segurança e Medicina do Trabalho, 63ª Edição

NR-5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),Manual de legislação atlas 63ª Edição

NR-6 Equipamentos de Proteção Individual, Manual de legislação atlas 63ª Edição

NR-10, Manual de legislação atlas 63ª Edição

NR-12 Máquinas e Equipamentos, Manual de legislação atlas 63ª Edição

NR-23, Proteção Contra Incendios atlas 63ª Edição

NR-26 Sinalização de Segurança, Manual de legislação atlas 63ª Edição

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Palestras com profissionais da área.

Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem;

Projetos interdisciplinares envolvendo componentes curriculares desse módulo, a serem definidos ao longo do semestre letivo.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
•Revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e
gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo
sistemático da construção do conhecimento.

Reutilização de critérios diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que medida as estratégias de recuperação adotadas
pelo docente tiveram êxito, a partir das competências e habilidades evidenciadas pelo discente a partir de então.

IX – Identificação:
Nome do Professor: THIAGO MORAES PRADO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de maneira contínua. Também está
em consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante
do exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: ANA CLAUDIA CÂMARA PEREIRA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


