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Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

PROFESSOR(a): 

 

ANA LEILA OLIVEIRA DOS SANTOS 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL III 

 

29 / IV 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Saneamento básico – Agrotóxicos – Organismos geneticamente modificados - Organismos 

Geneticamente Modificáveis - Águas: Política Nacional de Recursos Hídricos - Patrimônio Cultural - 

Patrimônio Artificial - Política energética e meio ambiente – Ar – Fauna - Meio ambiente do 

trabalho. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

a) Interpretar a legislação geral ambiental no Brasil. 

b) Entender o Sistema Ambiental nacional;  

c) Classificar os princípios constitucionais e 

infralegais relacionados a legislação ambiental.  

d) Entender e interpretar a legislação ambiental da 

união, dos estados e dos municípios.  

e) Compreender a política nacional do meio 

ambiental;  

f) Caracterizar as espécies de patrimônios tutelados 

pelo Direito Ambiental 

a) Conferir a legislação geral ambiental 

brasileira e seu modo de aplicação.  

b) Compilar o Sistema Ambiental nacional;  

c) Listar os princípios constitucionais e 

infralegais relacionados a legislação ambiental 

e sua aplicação.  

d) Coletar a legislação ambiental da união, dos 

estados e dos municípios.  

e) Conferir as responsabilidades civis, 

criminais e administrativas relacionadas aos 

descumprimentos da lei ambiental.  

f) Operar a política nacional do meio ambiente; 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

a) Estudo das estruturas do direito ambiental brasileiro;  

b) Princípios do direito ambiental;  
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c) Estudo da importância das normas ambientais, normas infraconstitucionais e infralegais;  

d) A vigência e aplicação das Normas Ambientais;  

e) Interpretação e aplicação das Normas Ambientais quanto ao licenciamento, desapropriação, 

zoneamento e área de proteção ambiental;  

f) O Sistema e Princípios Constitucionais Ambientais; 

g) Aplicação das penalidades quanto ao desrespeito das normas ambientais, bem como estudo das 

responsabilidades cíveis, criminais e administrativas. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

a) Exposição do conteúdo por meio de atividades que facilitem e estimulem a aprendizagem, buscando 

a interação com os alunos;  

b) Leitura dirigida por textos;  

c) Análise e interpretação de textos e artigos; 

 d) Aulas expositivas;  

e) Debates e discussão de Estudos de Casos, seminários;  

f) Exercícios em sala de aula.  

g) Filmes/Vídeos técnicos.  

h) Visitas técnicas que permitam o conhecimento da prática desenvolvidas pelas empresas visitadas.  

i) Apresentação de trabalho e pesquisas realizada pelos alunos, desenvolvendo a capacidade de se 

expressar publicamente. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, Celular, Data Show, Internet, Biblioteca, Revistas/ Artigos selecionados em fontes confiáveis 

referente ao conteúdo das aulas. Laboratório de informática 

 

VI - AVALIAÇÃO 

a) Avaliação inicial  
 

Aplicação de questionário, desenvolvimento de temas dirigidos e outros instrumentos de sondagem 

contendo itens dos conteúdos básicos necessários ao curso, visando montar o perfil da sala (alunos) e 

adequar o plano estabelecido às características deste público.  

 

b) Avaliação Formativa  

 

Acompanhamento progressivo do aluno para o desenvolvimento das competências esperadas para 

fornecer informações sobre o seu desempenho. É com a avaliação formativa que o aluno toma 

conhecimento dos seus erros e acertos e encontra estimulo para continuar os estudos de forma 

sistemática Deverá acontecer na forma de prova objetiva, dissertativa, trabalhos em grupo e seminários 

durante o curso e nas datas estabelecidas no calendário escolar.  

 

c) Avaliação Somativa  
Avaliação individual ou em duplas, ao final o curso, contemplando todo o conteúdo trabalhado, tendo 

como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final de um curso ou unidade de 
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ensino. Classificando os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento previamente 

estabelecidos. A nota final é a média das melhores notas das 3 avaliações.   

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

1. Constituição da república CF/1988 

 2. Lei 6.938/81  

3. Resolução Conama 237/975.  

4 - Lei 7.347/85  

5. Lei 9.099/95  

6. Lei 9.605/98  

7. Lei 9.985/00  

8. Lei 9.433/97  

9. Lei 11.445/07  

10. Código de Águas – Decreto nº 24.643/1934  

11. Lei 11.105/2005 – Lei de Biossegurança;  

12. LEI Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 – Saneamento básico.  

13. LEI Nº 7.802, de 11 de julho de 1989 - Agrotóxicos.  

14. LEI Nº 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010. Barragens.  

15. Amado, Frederico Augusto Di Trindade, Direito ambiental esquematizado – 5.ª ed. –Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014.  

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 

Aula inaugural. Mensagem de boas-vindas; Apresentação do Plano de Ensino; Objetivos da 

disciplina. Metodologia; Avaliações; Bibliografia; Cronograma aulas e apresentação discussão 

do Acordo Pedagógico 

02 
Agrotóxicos - Registro – Embalagens – Propaganda - Venda – Responsabilização civil, 

administrativa e criminal pela violação das disposições legais – Criminalização de condutas 

03 Patrimônio cultural 

04 Patrimônio Artificial 

05 Patrimônio genético 

06 Avaliação 

07 

Lei de Biossegurança: A pesquisa com células-tronco embrionárias e o direito fundamental à 

vida; A pesquisa com Organismos Geneticamente Modificados - Órgãos e entidades de 

registro e fiscalização; - Responsabilidade civil e administrativa; Licenciamento ambiental 

08 

Águas: Política Nacional de Recursos Hídricos. Fundamentos; Objetivos; Instrumentos – O 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH: Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos; Agência Nacional de Águas;  

09 
Águas: Organizações civis de recursos hídricos –Regime jurídico de utilização da água –

Infrações administrativas – Padrões de qualidade da água –As águas no Código Civil 

10 
Política energética e meio ambiente: Energia e suas fontes –Política energética do Brasil - 

Petróleo e gás natural –Biocombustíveis. 

11 

Política energética e meio ambiente: – Política Nacional de Conservação e Uso Racional de 

Energia –Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – Energia nuclear 

–Rejeitos radioativos; 
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12 Avaliação 

13 Ar: Padrões de emissão de gases – Queimadas – Poluição sonora 

14 

Fauna - Definição e competência dos entes federados – Classificação – Propriedade – Caça –

Comercialização da fauna silvestre – Controle da fauna nas imediações de aeródromos –

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca –Proteção 

constitucional 

15 

Meio ambiente do trabalho: Composição e normatização constitucional – Proteção ao meio 

ambiente do trabalho – Acidente de trabalho, moléstias ocupacionais e eventos equiparados –

Responsabilidade civil das empresas pelo dano ambiental do trabalho 

16 

Saneamento Básico: Princípios fundamentais – Exercício da titularidade e prestação – 

Planejamento e regulação –Aspectos econômicos e sociais – Aspectos técnicos – Política 

federal de saneamento básico 

17 
Saneamento Básico: Aspectos econômicos e sociais – Aspectos técnicos – Política federal de 

saneamento básico 

18 
Política Nacional de Segurança de Barragens –Poluição por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas brasileiras 

19 Avaliação 

20 Entrega de notas. Recuperação. 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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