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I - EMENTA 

A disciplina aborda o Conceito de Segurança do Trabalho e os métodos e técnicas de prevenção de 

riscos de acidentes e doenças ocupacionais inerentes aos trabalhos nas estações de tratamento de água 

e esgoto sanitário e saber como aplicá-los nas diferentes situações. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

- Promover a adoção de meios e recursos técnicos, 

administrativos e educacionais, capazes de criar e 

desenvolver ações prevencionistas, para sanar as 

deficiências das condições do ambiente de trabalho; 

- Saber orientar empregados a assumir com 

autonomia a própria saúde e de seus companheiros e 

realizar primeiros socorros em situações de 

emergência. 

- Estimular e garantir um processo de contínuo 

desenvolvimento das técnicas de prevenção e 

redução de acidentes, visando à promoção 

humana, social e profissional; 

- Aplicar princípios ergonômicos, normas de 

biossegurança higiene e saúde pessoal no 

ambiente de realização do trabalho; 

- Identificar e avaliar instalações e 

equipamentos, caracterizar situações de risco, 

as causas e os efeitos dos impactos ambientais 

globais na saúde; 

- Organizar e atuar em campanhas de 

mudanças, adaptações culturais e 

transformações de atitudes e condutas relativas 

à saúde. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 
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A disciplina apresenta as seguintes etapas para serem discutidos com os alunos: 

- Fundamentos de Saúde e Segurança: responsabilidade, identificação de riscos, equipamentos de 

monitoramento e normas pertinentes; 

- Princípios de Combate a Incêndio, classe de incêndio, tipos de extintores; 

- Brigada de Incêndio; 

- Primeiros socorros, noções básicas; 

- Classificação de riscos, tipos de riscos e apresentação do mapa de riscos; 

- Procedimentos de segurança para penetração em locais confinados; 

- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA; 

- Metodologias para investigação de acidentes e incidentes; 

- Procedimentos de segurança para a execução de serviços a quente; 

- Dispositivos de segurança inerentes aos recipientes de estocagem; 

- Ferramentas utilizadas na análise de riscos do processo de riscos inerentes às operações executadas; 

- Limites de tolerância para exposição a produtos químicos; 

- Propriedades físicas e químicas dos produtos estocados e dos materiais utilizados na construção dos 

equipamentos de estocagem; 

- Propriedades toxicológicas dos produtos estocados e manuseados; 

- Normas de segurança para recepção e estocagem de produtos; 

- Avaliação dos riscos inerentes à operação de coleta de amostras; 

- Propriedades toxicológicas dos materiais manuseados, armazenados e transportados; 

- Acidentes com animais peçonhentos. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

1. Procedimentais: Estimular a aplicação dos conhecimentos adquiridos objetivando a aplicabilidade 

das Normas Técnicas no ambiente de trabalho, de modo a aplicar as técnicas e métodos, destrezas e 

habilidades adquiridas para a prevenção de acidentes. 

2. Conceituais: Estimular o aprendizado de conceitos e conhecimentos relacionados à legislação de 

Segurança do Trabalho. Motivar a compreensão de conteúdos conceituais, reflexão, análise e busca de 

comparações em estudos de caso. 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 e 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 com acesso à 

internet; Data Show; Livros e Textos para Leitura. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

1. Avaliação de Impacto (inicial): 
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- 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. 

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, frequência 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. 

Fundamentos de Saúde e Segurança: responsabilidade, identificação de riscos, equipamentos 

de monitoramento e normas pertinentes. 

02 Classificação de riscos, tipos de riscos e apresentação do mapa de riscos 

03 Princípios de combate a incêndio, classe de incêndio, tipos de extintores. 

04 Brigada de Incêndio. 
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05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 

06 Aplicação de prova (AV 1). 

07 Procedimentos de segurança para penetração em locais confinados. 

08 Procedimentos de segurança para a execução de serviços a quente. 

09 Dispositivos de segurança inerentes aos recipientes de estocagem. 

10 Limites de tolerância para exposição a produtos químicos. 

11 
Propriedades físicas e químicas dos produtos estocados e dos materiais utilizados na 

construção dos equipamentos de estocagem. 

12 Aplicação de prova (AV 2). 

13 Propriedades toxicológicas dos produtos estocados e manuseados. 

14 Normas de segurança para recepção e estocagem de produtos. 

15 Avaliação dos riscos inerentes à operação de coleta de amostras. 

16 Propriedades toxicológicas dos materiais manuseados, armazenados e transportados. 

17 Propriedades toxicológicas dos materiais manuseados, armazenados e transportados. 

18 Primeiros Socorros, noções básicas. 

19 Aplicação de prova (AV 3). 

20 Avaliação Substitutiva/Recuperação. 
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