
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 1º Período Noturno 

CURSO: 20201.1.613N, Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Subsequente ao Ensino Médio. 

COMPONENTE CURRICULAR: TSUB.0357 - Higiene e Segurança do Trabalho 

PROFESSOR(A): José Carlos Gomes 

PERÍODO:  2020.1 (1º Período) 

5 semanas (de 31/08 a 04/10/2020) 

CARGA HORÁRIA (% a definir):  

40h/total - 30h/restantes 

Carga Horária semanal: 06 aulas 
 

TÓPICO 

UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
PERÍODO 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL 

PONTUAÇÃO  Carga 

horária 

(h/a) 
ATIVIDADE 

COLABORATIVA 

1 Semestre 

1 

Ambientação ao novo 

formato, revisão do conteúdo 

anterior e planejamento 

consensuado das próximas 

atividades de conclusão da 

disciplina.  

Revisar o conteúdo apresentado anteriormente: 

Introdução a Segurança no Trabalho – 

Histórico; Introdução aos Tipos de Riscos 

Ocupacionais. 

Uso do power point  

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema. 

Exposição de sugestões 

pelos discentes de 

propostas e acordos 

socializados. 

2020.1 –  

1ª Semana: 

31/08/2020 

a 

06/09/2020 

 - 2h 

2 

Revisão e análise das 

atividades práticas realizadas 

anteriormente; 

Revisar os temas estudados e aplicá-los de 

forma prática no cotidiano dos discentes. 

Disponibilização de 

questionários pré-

estabelecidos. 

Questionários enviados 

ao docente. 

2020.1 -–  

1ª Semana: 

31/08/2020 

a 

06/09/2020 

 - 4h 

2 Semestre 3 

Conceitos de acidente de 

trabalho: prevencionista e 

legal 

Estudar e conhecer os conceitos e de acidente 

do trabalho (legal e prevencionista).  

Uso do power point e 

textos 

disponibilizados em 

sala de aula virtual.                                                                                                          

  

2020.1 –  

2ª Semana: 

07/09/2020 

a 

13/09/2020 

    2h 

3 Semestre 4 
Doenças relacionadas ao 

trabalho 

Identificar as principais doenças ocupacionais 

no ambiente do trabalho. 

Uso de vídeo sobre a 

temática estudada.                                                                                                          
  

2020.1 –  

2ª Semana: 

07/09/2020 

a 

13/09/2020 

    2h 

4 Semestre 5 

Comunicação de acidentes de 

trabalho e Evolução da 

legislação acidentária 

Perceber as causas e momentos históricos das 

leis trabalhistas. 

Conhecer as responsabilidades legas da 

empresa quanto ao acidente do trabalho. 

Uso do power point e 

sugestão de vídeo. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema. 

2020.1 –  

2ª Semana: 

07/09/2020 

a 

13/09/2020 

    2h 

5 Semestre 6 Normas Regulamentadoras 

Identificar e conhecer as Normas 

Regulamentadoras específicas e gerais. 

Conhecer e saber utilizar os Epi e EPC. 

Uso do power point e 

indicação das 

principais normas 

regulamentadoras. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema. 

2020.1 –  

3ª Semana: 

14/09/2020 

a 

20/09/2020 

    2h 

6 Semestre 7 Avaliação 
Avaliar os discentes de acordo com as 

temáticas estudadas até o presente. 

Avaliação (será 

aberta e encerrada 

remotamente) Questionário 

contextualizado 

2020.1 –  

3ª Semana: 

14/09/2020 

a 

20/09/2020 

0-100 pontos   2h 



7 Semestre 8 
Agentes causadores de 

prejuízo à saúde 

Identificar e reconhecer os principais agentes 

causadores de riscos a saúde no ambiente do 

trabalho. 

Uso do power point, 

estudo de texto. 
  

2020.1 –  

3ª Semana: 

14/09/2020 

a 

20/09/2020 

    2h 

8 Semestre 9 Agentes Físicos 
Conhecer os principias riscos físicos no 

ambiente laboral. 

Uso do power point, 

modelo de mapa de 

riscos. 

 Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema. 

2020.1 –  

4ª Semana: 

21/09/2020 

a 

27/09/2020 

    2h 

9 Semestre 10 Agentes Químicos 
Conhecer os principias riscos químicos no 

ambiente laboral. 

Uso do power point, 

modelo de mapa de 

riscos. 

  

2020.1 –  

4ª Semana: 

21/09/2020 

a 

27/09/2020 

    2h 

10 Semestre 11 Agentes Biológicos 
Conhecer os principias riscos biológicos no 

ambiente laboral. 

Uso do power point, 

modelo de mapa de 

riscos. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema. 

2020.1 –  

4ª Semana: 

21/09/2020 

a 

27/09/2020 

    2h 

11 Semestre 12 

Agentes Ergonômicos e 

Agentes Mecânicos – Causas 

de Acidentes 

Conhecer os principias riscos ergonômicos e 

mecânicos no ambiente laboral. 

Identificar as principais causas de acidentes. 

Uso do power point, 

modelo de mapa de 

riscos. 

  

2020.1 – 

5ª Semana: 

28/09/2020 

a 

04/10/2020 

    2h 

12 Semestre 13 Mapa de Riscos 
Conhecer as atividades perigosas e conseguir 

classificar em nível de risco, 

Uso do power point e 

construção do mapa 

de riscos. 

Participação em fórum 

de discussão com 

perguntas, comentários 

sobre o tema. 

2020.1 – 

5ª Semana: 

28/09/2020 

a 

04/10/2020 

    2h 

13 Semestre 14 Avaliação 
Avaliar os discentes de acordo com as 

temáticas estudadas até o presente. 

Avaliação (será 

aberta e encerrada 

remotamente) 

Texto elaborado e 

enviado ao docente via 

sala de aula virtual. 

2020.1 – 

5ª Semana: 

28/09/2020 

a 

04/10/2020 

 0-100 pontos 2h 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação  

 

Assinatura do Docente: 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação:  


