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CURSO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

PROFESSOR(a): 

 

DENILTON DA SILVA 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

11 / I 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

TARDE 

    

I - EMENTA 

Ao realizar o curso o aluno estará aprimorando sua habilidade em manusear vidrarias e reagentes de 

um laboratório de química, descartar resíduo químico e vidrarias de forma correta, ler e elaborar rótulos 

de reagentes. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Capacitar o aluno a: 

- Conhecer os equipamentos de segurança individual 

e coletivo em um laboratório e suas aplicações; 

- Conhecer as principais substâncias químicas e sua 

forma de descarte; 

- Compreender dados quantitativos: estimativa e 

medidas, compreensão de relações proporcionais; 

- Aplicar ideias e procedimentos científicos (leis, 

teorias, modelos) para a resolução de problemas 

qualitativos e quantitativos; 

- Representar simbolicamente as transformações 

químicas e suas modificações; 

- Fazer descrições das transformações químicas em 

linguagem discursiva. 

O que o aluno terá condições de desenvolver, a 

partir da disciplina: 

- Desempenhar as funções básicas em um 

laboratório químico com responsabilidade e 

segurança, evitando o desperdício, acidentes e 

contaminação ambiental; 

- Executar com segurança técnicas básicas em 

laboratórios químicos; 

- Adquirir conhecimento teórico e aplicá-lo na 

prática; 

- Identificar, armazenar e utilizar as substâncias 

químicas e equipamentos; 

- Identificar as funções químicas inorgânicas e 

orgânicas; 

- Identificar ocorrência de reações químicas; 

- Executar os cálculos de quantidade e medidas 

das soluções. 
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III – BASES TECNOLÓGICAS 

A disciplina apresenta os seguintes conceitos para serem discutidos com os alunos: 

- Regras e Normas de Utilização do Laboratório; 

- Normas Nacionais e Internacionais de Segurança no Manuseio, Transporte e Armazenagem de 

Produtos Químicos; 

- Prevenção de Acidentes; 

- Uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

- Prevenção Contra Incêndio; 

- Análise da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ; 

- Manipulação dos Produtos Químicos; 

- Classificação dos Produtos Químicos; 

- Procedimento Operacional Padrão; 

- Identificação de Produtos Químicos (rótulos); 

- Descarte de Resíduos Químicos. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

1. Procedimentais: Identificação de situações de riscos que possam causar acidentes. Desenvolvimento 

de uma consciência em segurança para a prevenção de acidentes em atividades laboratoriais. 

2. Conceituais: Estimular o aprendizado de conceitos e conhecimentos relacionados às boas práticas 

de laboratório. Motivar a compreensão de conteúdos conceituais, reflexão, análise e busca de 

comparações. Estimular atividades que desencadeiam um processo de construção pessoal. Dar ênfase 

às atividades experimentais baseadas nos conhecimentos adquiridos. 

3. Atitudinais: Estimular a cooperação entre os alunos, a solidariedade o trabalho em grupo, o gosto 

pela leitura e pesquisa de informações em livros ou meios eletrônicos, sempre associados ao conteúdo 

da disciplina ministrada, obedecendo às normas da escola e do professor, com respeito e ética. 

Estratégias de Trabalho: aula expositiva dialogada; exibição de vídeos; trabalhos em equipe; dinâmica 

de grupo; pesquisa; estudo de caso; produção de textos. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Recursos Necessários: Quadro Branco; Pincel para Quadro Branco; Computador; Data Show; Livros 

e Textos para Leitura; Equipamentos de combate a incêndio. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

1. Avaliação de Impacto (inicial): Será efetuada uma avaliação buscando captar o nível de 

conhecimento dos alunos a respeito do conteúdo a ser ensinado na disciplina, de modo a equilibrar 

conhecimentos e permitir ao professor direcionar melhor a forma de ministrar os assuntos a serem 

tratados. 

2. Avaliação Formativa (durante o desenvolvimento das situações de aprendizagem): Serão feitas 

atividades em sala de aula, incentivando alunos a colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas 

exposições teóricas, com exercícios práticos e trabalhos em grupo. Será efetuada uma prova de 

avaliação final, objetivando avaliar a fixação e o entendimento dos alunos sobre as principais partes 

dos assuntos ministrados. 
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3. Avaliação Somativa (ao final do desenvolvimento durante o período): Será levada em consideração 

a avaliação contínua dos alunos, observando-se participação em sala de aula, participação nos trabalhos 

em grupo, comportamento e interesse demonstrado no conteúdo ministrado. A nota final levará em 

conta todos os aspectos citados. 

4. Avaliação Contínua: Será efetuado acompanhamento de aprendizado dos alunos e quando os 

resultados parciais alcançados estiverem muito distantes dos objetivos do componente curricular, serão 

avaliadas as dificuldades encontradas e será, sempre que possível efetuado reforço e revisão dos 

conceitos já ministrados, associados às dificuldades encontradas.  
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VIII - CRONOGRAMA 

01 
Aula Inicial: Apresentação do Acordo Pedagógico – Cronograma de aulas – Sistema de 

avaliação. 

02 Regras e normas de utilização do laboratório. 

03 Uso de Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) e Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

04 Análise da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 



 

 

 

 

 

  

 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

05 Estudo de Caso: Acidente em Indústria Química. 

06 Revisão. 

07 Aplicação de prova (AV 1). 

08 Prevenção de Acidentes. 

09 Prevenção Contra Incêndio. 

10 Manipulação de Produtos Químicos. 

11 Classificação dos Produtos Químicos. 

12 Revisão. 

13 Aplicação de prova (AV 2). 

14 Procedimento Operacional Padrão. 

15 Procedimento Operacional Padrão. 

16 Identificação de Produtos Químicos (Rótulos). 

17 Descarte de Resíduos Químicos. 

18 Revisão. 

19 Aplicação de prova (AV 3). 

20 Aplicação de Prova Substitutiva/Recuperação. 
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