
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Higiene e Segurança no Trabalho  

CURSO: Técnico em Edificações 

PERÍODO: 2º Período 

CARGA HORÁRIA: 40h/a e 33h/r 

PRÉ-REQUISITOS: 

 

  

EMENTA 

Prevenção da Saúde do trabalhador. Segurança no ambiente de trabalho. Higiene do 

Trabalho. Transição e inserção no mercado de trabalho. 

 

COMPETÊNCIAS 

 

 externalizar, em ações, uma verdadeira cultura de prevenção, adquirindo 

comportamentos seguros no domínio da Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho; 

 identificar causas e consequências dos acidentes de trabalho e das doenças 

profissionais; 

 identificar riscos associados aos diferentes postos de trabalho, com ênfase nas 

atividades associadas à qualificação profissional visada; 

 definir princípios, conceitos e domínios da prevenção de riscos profissionais; 

 pôr em prática os princípios gerais de prevenção, nomeadamente, no que se refere 

à prioridade da proteção coletiva em relação à utilização da proteção individual 

(EPIs); 

 colaborar nas atuações de prevenção básicas, tais como a ordem, a limpeza, a 

sinalização e a manutenção geral e garantir a sua continuação; 

 conhecer sinalização de segurança e emergência; 

 participar na aplicação de planos de emergência, cumprindo os procedimentos 

estabelecidos para as ações de combate a incêndios, evacuação e de primeiros 

socorros; 

 conhecer as obrigações e direitos dos trabalhadores e empregadores em matéria 

de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho. 

 legislação e normas técnicas utilizadas na área de Segurança, Higiene e Saúde do 

Trabalho; 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Conhecer as principais características da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 

através das Normas Regulamentadoras e sua aplicabilidade. 



 

Específicos: 

 Obter noções sobre Segurança Ocupacional e Medicina do Trabalho. 

 Conhecer as responsabilidades legais das empresas com relação à segurança 

no trabalho. 

 Conhecer a função dos recursos humanos bem como o papel da CIPA. 

 Identificar os riscos e tipos de acidentes do trabalhos. 

 Conhecer as atividades perigosas e as medidas preventivas de acidentes. 

 Conhecer e saber utilizar os EPIs e EPCs. 

 Ter domínio de noções de primeiros socorros. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Condições de Segurança e Medicina do Trabalho - Breve Histórico. 

2. Segurança e Medicina do Trabalho - Responsabilidade para as Empresas 

(Aspectos Legais). 

3. Estrutura de Recursos Humanos. 

4. Acidente do Trabalho. 

5. Análise de Risco do Trabalho, Mapa de Risco e Riscos Ocupacionais. 

6. Atividades e Operações Insalubres; Atividades e Operações Perigosas. 

7. Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva. 

8. Noções de Primeiros Socorros e Controle de Emergências. 

9. Normas Regulamentadoras – NRs. As Normas Regulamentadoras e sua 

contribuição para o desenvolvimento harmônico e seguro das relações do trabalho. 

 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A gestão da aula deverá privilegiar recursos a métodos ativos, promovendo a consulta 

e a construção de materiais, bem como o contato com o exterior, quer através da 

realização de visitas de estudo, quer através de encontros ou palestras com profissionais 

ou especialistas nos conteúdos abordados na disciplina. O estudo de caso via 

representação/simulação deverá ser estratégia central no desenvolvimento de algumas 

das atividades, tendo como foco a formação do aluno.  

A abordagem metodológica deverá considerar os seguintes aspectos: 

I. Os conteúdos ministrados e discutidos em sala de aula após a explanação de cada 

assunto; 

 Aulas expositivas e demonstrativas, apoiadas em recursos audiovisuais; 

 Trabalhos individuais e/ou em equipes. 

 Palestras de profissionais ligados a construção civil; 



 Visitas técnicas 

 Exercícios para verificação de aprendizagem. 

 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

A avaliação deve ser compreendida como um instrumento permanente de reflexão, 

ação e verificação da aprendizagem acadêmica, devendo estar voltada ao diagnóstico 

das habilidades ou dificuldades dos acadêmicos em relação ao processo de construção 

do conhecimento. As atividades serão planejadas possibilitando ao aluno superar 

dificuldades, reavaliar e reorganizar os objetivos e procedimentos propostos na ementa, 

competências e habilidades do curso. Para tanto serão criados espaços para realização 

de atividades coletivas e/ou individuais estabelecendo critérios que permitam essa 

forma de avaliação. Dentre os critérios utilizados estão: 

 Avaliação escrita; 

 Debate em sala de aula; 

 Seminário. 

Obs.:  

   1) É obrigatório a realização do seminário.. 

2) Aluno com frequência inferior a 75% será automaticamente reprovado. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de exercícios 

e pesquisas extra classe. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco e pincel atômico. Material impresso para alunos. Microcomputador e Data 

show. 
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