
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Saúde e Segurança no Trabalho 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
Introdução à saúde e segurança do trabalho (SST). Acidentes e doenças de 
trabalho: definições, custos, situação brasileira e mundial. Legislação brasileira de 
SST. Higiene do trabalho: agentes físicos, químicos e biológicos. Segurança do 
trabalho: em serviços com eletricidade, em máquinas e equipamentos, proteção 
contra incêndio e explosões. Noções básicas de ergonomia. Medidas de controle e 
prevenção de riscos. 
 

Objetivos 

 
Geral 

compreender e a importância da Saúde e da Segurança do Trabalho nas diversas 
áreas técnicas, visando sua aplicação na atividade profissional. 

 
Específicos 

Compreender os métodos de  prevenção de acidentes do trabalho; 
Identificar os riscos ocupacionais inerentes a profissão; 
Compreender a importância da aplicação da ergonomia, da higiene e da segurança 
no ambiente de trabalho. 
 

Conteúdo Programático 

 
UNIDADE I – INTRODUÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 Evolução da SST 
 Principais conceitos e definições de SST 
 Legislação específica (OIT, NR´s) 
 Acidentes de Trabalho 

 

UNIDADE II – HIGIENE DO TRABALHO 
 Riscos ambientais: físicos, químicos e biológicos 
 Identificação, avaliação e controle dos riscos ambientais 

 

UNIDADE III – SEGURANÇA NO TRABALHO 
 Segurança em instalações e serviços com eletricidade 
 Segurança em máquinas e equipamentos 
 Segurança em resíduos industriais 
 Noções básicas de prevenção e combate a incêndios 

 
UNIDADE IV – NOÇÕES BÁSICAS ERGONOMIA 

 Boas práticas em ergonomia (física, cognitiva e organizacional) 
 
UNIDADE IV – CONTROLE DOS RISCOS OCUPACIONAIS 

 Medidas de controle dos principais riscos 



 Elaboração de mapa de riscos 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, estudo dirigido, 
apresentação de vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem, aulas práticas de 
medição de alguns agentes de risco. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a participação do 
aluno nos trabalhos propostos em sala de aula e nos exercícios escritos de 
verificação da aprendizagem. 

   
           

 
  

Onde: 
NF – Nota Final 
P1 e P2 – Provas 
T1 e T2 – Trabalhos (Listas de Exercícios, Seminários, etc.) 
 

Recursos Necessários 

 
Sala, quadro, pincel, datashow, apostilas, vídeos, instrumentos de medição (para 
aulas práticas). 
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