
 

 
 

PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Higiene e Segurança no Trabalho 

Curso: Técnico Integrado de Nível Médio em Informática 

Série/Período: 1º ano 

Carga Horária: 1 a/s - 40 h/a - 33 h/r Teóricas: 30 h/a Práticas: 10 h/a 

Docente Responsável:  

 
 

EMENTA 

Evolução da segurança e medicina do trabalho. Acidentes de trabalho. Causas de 
acidentes. Consequências do acidente. Agentes ambientais. Riscos nas atividades 
laborais. Primeiros socorros. Prevenção e combate a incêndios. Noções de Legislação. 
NR-10. Equipamentos de proteção individual e coletiva e sistemas de proteção. 
Sinalização de segurança. Noções de ergonomia. Noções de preservação ambiental. 

 

OBJETIVOS 
 

Geral 

 Dotar os alunos do conhecimento de ferramentas necessárias para o cumprimento 
das normas de segurança, higiene e princípios de saúde, levando em consideração 
aspectos de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. 

 

Específicos 

 Identificar e avaliar os perigos e as consequências decorrentes de suas atividades 
laborais, levando em consideração não apenas a sua própria, mas também a 
segurança no ambiente profissional; 

 Identificar alguns agentes causadores de acidentes ambientais e conhecer medidas 
de proteção do meio ambiente; 

 Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndio e as formas adequadas 
de combate ao fogo; 

 Compreender e utilizar adequadamente a sinalização utilizada em saúde e 
segurança no trabalho; 

 Interpretar as legislações e normas de segurança e os elementos básicos de 
prevenção de acidentes no trabalho, de forma a conseguir avaliar as condições a 
que estão expostos os trabalhadores de saúde e selecionar as alternativas 
possíveis de serem viabilizadas; 

 Identificar doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho em saúde, 
assim como as respectivas ações preventivas. 

 Proceder adequadamente as atividades de primeiros socorros eficientemente em 
casos de acidentes de trabalho. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º Bimestre 



 

Histórico da segurança e medicina do trabalho. 
Conceitos de Higiene e Segurança. 
Definições de acidente de trabalho. 
Causas de Acidentes. 
Riscos ambientais. 
Medidas de proteção contra acidentes. 
 

2º Bimestre  
Consolidação Das leis do Trabalho – CLT. 
Insalubridade e periculosidade. 
Portarias, decretos e normas. 
Normas Regulamentadoras. 
NR10. 
Normas da ABNT. 
Exigências legais. 
Seleção do EPI. 
Tipos de EPI. 
Uso adequado do EPI. 
Sistemas de proteção coletiva. 

 
3º Bimestre 

O Ambiente de Trabalho e as Doenças. 
Aspectos Psicológicos. 
Aspectos Físicos – LER/DORT. 
Fadiga e estresse. 
O ambiente de trabalho sadio. 
Condições sanitárias e conforto no ambiente de trabalho. 
Principais causas de degradação ambiental. 
Proteção ao meio ambiente como medida de proteção ao trabalhador. 
 

4º Bimestre 
Condições geradoras de incêndios. 
Classes de fogo. 
Medidas de prevenção de incêndios. 
Métodos de combate a incêndios. 
Procedimentos em caso de emergência. 
Noções de primeiros socorros. 
Definição. 
Importância. 
Noções de técnicas de primeiros socorros. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas, com utilização de quadro branco e apoio de computadores e 
projetores multimídia; 
Exercícios, com apoio de ambiente virtual de aprendizagem; 
Debates, seminários, trabalhos de pesquisa (individual e em grupo); 
Projetos integradores; 
Visitas técnicas; 
Atividades interdisciplinares. 

 
 
 



 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 A aprovação na disciplina se dará de acordo com o Regulamento Didático dos 
cursos técnicos integrados de nível médio do IFPB; 

 Serão realizadas pelo menos duas avaliações teóricas e pelo menos uma 
avaliação prática; 

 Um ambiente virtual de aprendizagem (ex: Moodle) também poderá ser 
utilizado, para exercícios de reforço da aprendizagem ou para reposição 
eventual de aulas presenciais. 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Sala de aula, com quadro branco, computador e projetor multimídia; 

 Laboratório de Informática, com programas específicos; 

 Equipamentos de multimídia. 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Sem pré-requisito 
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