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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Segurança no meio aquaviário 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 1º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 40 h.a. Práticas: 

Docente Responsável: Janaina Holanda / Fabio Lucena 

 

EMENTA 

 Reconhecimento da importância de se estudar Relações Humanas  no Trabalho, 
sensibilizando para um posicionamento crítico e reflexivo do papel do indivíduo numa 
sociedade voltada para o mundo do trabalho. Utilizando-se dos conceitos de 
Psicologia aplicada à organização, do estudo das relações humanas interpessoais e 
intergrupais, com foco na comunicação, liderança e ética. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Compreender os conceitos relativos à segurança que se desenvolvem no ambiente de 
trabalho e ajudar a desenvolver um posicionamento crítico e reflexivo do indivíduo 
dentro da sociedade na exigência de seus direitos. 

 
Específicos 

 

 Conhecer condutas de sobrevivência no meio Aquaviário; 

 Identificar os sinais de salvamento; 

 Conhecer todos os equipamentos e utilidades para salvamento; 

 Conhecer primeiros socorros requeridos para cada tipo de acidente; 

 Identificar normas e técnicas de combate a incêndio. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Segurança 

 Segurança no meio Aquaviário; 

 Normas e técnicas de sobrevivência no mar: embarcações e balsas; 

 Sinais de salvamento: luminosos, pirotécnicos, acústicos e outros; 

 Equipamentos de segurança: coletes, aros, trajes e outros; 
 
Unidade II – Primeiros Socorros 

 Noções de Primeiros socorros; 

 Normas e técnicas de prevenção e combate a incêndios; 

 Prevenção de acidentes a bordo 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, estudo dirigido, 
apresentação de vídeos, exercícios de fixação da aprendizagem e visitas técnicas 



 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

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

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Livros e textos da área técnica. 

 Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático 

 Materiais didáticos. 

 Data Show  

 Vídeos 
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