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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Atribuições 
- Avaliar o desenvolvimento das atividades laborais e seus impactos. 
- Avaliar a contaminação do meio através da utilização de técnicas adequadas.  
-  Planejar e atuar profissionalmente, respeitando os conceitos aplicados à qualidade ambiental 
-  Utilizar tecnologias disponíveis 
- Aplicar os princípios de Legislação Ambiental – Constituição Federal 
- Implementar programas de qualidade e educação ambiental 
Atividades 
-Elaborar e participar de ações a favor do meio ambiente 
 -Analisar tecnicamente as condições ambientais do trabalho 
  -Avaliar e comparar os referenciais da política a ser implantada 
 --Estabelecer programas, projetos e procedimentos de melhoria 
 -Implantar procedimentos técnicos de maio ambiente 
   Identificar qualidade de vida e meio ambiente 
 -Realizar inspeção dos matérias a serrem descartados 
  -Emitir parecer técnico 
  Participar de perícias quando solicitado pelos órgãos competentes  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                                                Módulo: I 

 
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Avaliar o desenvolvimento das atividades laborais 
e seus impactos sobre o meio ambiente.  
2. Avaliar a contaminação do meio através da 
utilização de técnicas adequadas de transporte, 
armazenagem, descarte de resíduos, no intuito de 
proteger o trabalhador contra os riscos da poluição 
ambiental.  
3. Planejar e atuar profissionalmente, respeitando os 
conceitos aplicados à qualidade ambiental.  

1. Identificar e conscientizar os trabalhadores sobre 
os danos causados ao meio ambiente pelos 
processos produtivos.  
2.1. Utilizar estratégias que estimulem a 
organização social para a resolução de problemas 
relativos à qualidade ambiental.  
2.2. Coletar informações para prevenir e controlar a 
poluição ambiental.  
3.1. Aplicar métodos e procedimentos relacionados 
à qualidade ambiental para preservar a saúde e a 
segurança do trabalhador.  
3.2. Aplicar as legislações ambientais conforme as 
necessidades.  

1. Ecologia e meio ambiente:  
- conceituação  
 
2. Meio ambiente x processo industrial:  
- tratamento de efluentes;  
- disposição de resíduos industriais – NR25;  
- controle e avaliação da qualidade do ar;  
- poluição acidental;  
- NBR 10004 – Resíduos Sólidos  
 
3. Impactos ambientais globais:  
- causas e efeitos  
 
4. Aquecimento global:  
- causas e efeitos  
 
5. Qualidade ambiental:  
- a regra dos Rs;  
- vantagem ambiental e impactos econômicos para 
a empresa  
 
6. Saneamento do meio:  
- destinação e tratamento do lixo doméstico 
(aterros sanitários);  
- tratamento de água e esgoto;  
- recolhimento e destinação de águas pluviais nos 
centros urbanos  
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7. Legislação ambiental:  
- Constituição Federal;  
- principais resoluções:  
- o CONAMA, IBAMA, CETESB  
- as 17 principais leis ambientais e o Código 
Florestal  
 
8. Crescimento econômico x desenvolvimento 
sustentável  
 
9. Convenção 174 da OIT:  
- prevenção de acidentes industriais maiores  
 
10. Plano Nacional de Prevenção, Preparação e 
Resposta Rápida a Emergências Ambientais com 
Produtos Químicos Perigosos – P2R2  



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – 2015  

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                                                 Módulo: I 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1 – Aplicar a legislação ao 
empreendimento sob análise, 
procurando manter as políticas 
administrativas desta. 
 

1- Ecologia e meio ambiente: 
Conceituação  

Projeto interdisciplinar: A quantidade 
de água existente no mundo e no 

Brasil, quais são os vilões do 
consumo de água e conscientização 
do consumo através do comparativo 

da conta todos os meses. 

- Apresentação dos componentes curriculares, suas 
competências, habilidades, base tecnológica, método de 
avaliação e comportamento escolar; 
- Aula expositiva dialogada  

 
02/02 a 10/02 

2.1 – Aplicar a legislação ao 
empreendimento sob análise, 
procurando manter as políticas 
administrativas desta. 
 

2– Meio ambiente x processo 
industrial: tratamento de efluentes; 
disposição de resíduos industriais – 

NR 25; controle e avaliação de 
qualidade; poluição acidentas 

- Leitura dirigida sobre a NR 25 e desenvolvimento de 

uma síntese em grupo. 
- Desenvolver  uma apresentação desta síntese, 
utilizando 5 até 10 slides sobre a  
- Aula expositiva dialogada com exemplificações e 
simulação de situações relacionadas 

 
17/02 a 10/03 

3.1 – Aplicar a legislação ao 
empreendimento sob análise, 
procurando manter as políticas 
administrativas desta. 
3.2 – Aplicar as ações corretivas 
necessárias 

3- Impactos ambientais globais: 
causas e efeitos 

- Aula  expositiva dialogada  

 Trabalho com artigos técnicos, síntese e pesquisas; 
- Discussão em sala de aula sobre situações reais 

 
17/03 a 31/03 

4.1– Aplicar a legislação ao 
empreendimento sob análise, 

procurando manter as políticas 
administrativas desta. 

4.2 – Aplicar as ações corretivas 
necessárias 

4- Aquecimento global: 
Causas e efeitos 

- Aula expositiva dialogada  
- Trabalho em artigos técnicos. sínteses e pesquisas; 
- Discussão em sala de aula sobre situações reais. 

 
07/04 a 14/04 
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5.1 – Aplicar a legislação ao 
empreendimento sob análise, 

procurando manter as políticas 
administrativas desta 

5.2  - Aplicar as ações corretivas 
necessárias 

5: Qualidade Ambiental: 
a regra dos  RS 

vantagem ambiental e impactos 
econômicos para a empresa  

- Aula expositiva dialogada a regra dos Rs; 
- Trabalho com artigos técnicos, sínteses e pesquisa; 
- Discussão em sala de aula sobre situações reais 

 
28/04 a 05/05 

6.1 Aplicar a legislação ao 
empreendimento sob análise, 

procurando manter as políticas 
administrativas desta. 

   Aplicar as ações corretivas    
necessárias 

6 – Saneamento do meio: 
Destinação e tratamento do lixo 
doméstico (aterros sanitários); 
Tratamento de água e esgoto 

Recolhimento e destinação de águas 
pluviais nos centros urbanos 

- Aula dialogada com acompanhamento  das leis  
- Trabalho com artigos técnicos, sínteses e pesquisa 
- Discussão em sala de aula sobre situações reais.  

 
12/05 a 19/05 

7.1 Aplicar a legislação ao 
empreendimento sob análise, 

procurando manter as políticas 
administrativas desta. 

 

7 – Legislação ambiental: 
Constituição Federal; 

Principais resoluções CONAMA; 
AS 17 principais leis ambientais e o 

Código Florestal  

- Aula expositiva dialogada, acompanhamento da 
legislação e Constituição 
- Trabalho com artigos técnicos, sínteses e pesquisa 
- Discussão em sala de aula sobre situações reais 

 
26/05 

8.1 Planejar e atuar 
profissionalmente, respeitando 

os conceitos aplicados a 
qualidade ambiental 

8 – Crescimento econômico x 
desenvolvimento sustentável e 

recuperação intensiva 

Aula expositiva dialogada 
Trabalho com artigos técnicos 
Trabalho em grupo 

02/06 a 09/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular: MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                                                   Módulo: I                                                                                                                                                                                                                

Competência 
 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1 – Planejar e atuar, 
profissionalmente, respeitando os 
conceitos aplicados à qualidade 
ambiental 
 

1.1- Implementar programas de 
qualidade e educação ambiental.  

 

Apresentação d a síntese sobre 
Ecologia e meio ambiente  
Freqüência em aula 
Apresentação de seminário 

 
 Clareza; 
- Pertinência; 
- Exatidão; 
- Coesão 

 

 
Desenvolvimento prático que 
evidencie: 
 
-Apresentar; 
- Montar 
- Realizar 
- Participar 

2 – Atuar de acordo com a Norma 
estabelecida  
 
2.1 – Implementar programas de 
qualidade e educação ambiental 
 

 
 

2.1 – Orientar quanto ao 
cumprimento da legislação 

2.2 – Propor melhorias no 
tratamento de resíduos.    

Entregar  trabalho NR 25 
Apresentação em classe; 
Freqüência em aula. 

 
- Clareza; 

- Pertinência; 
- Exatidão; 
- Coesão 
 

Desenvolvimento prático que 
evidencie 
 
-Apresentar; 
- Montar 
- Realizar 
- Participar 

1 - Adequar as políticas 
administrativas do 
empreendimento à legislação 
vigente. 
2- Implementar programas de 
qualidade e educação ambiental 
 

1.1 – Atuar na organização de 
programas de educação ambiental 

2.1 – Aplicar as ações corretivas 
necessárias 

Entregar  o trabalho sobre  
Impactos ambientais. 
Apresentação em classe; 
Freqüência em aula 

 
- Clareza; 

- Pertinência; 
- Exatidão; 
- Coesão 
 

Desenvolvimento prático que 
evidencie 
 
- Apresentar; 
- Montar 
- Realizar 
- Participar 

1-Adequar as políticas 
administrativas do 
empreendimento à legislação 
vigente 
4-Estabelecer ações corretivas 
derivadas de notificações oficiais 
 

1.1 – Levantar necessidade de 
treinamento. 

4.1 –  Elaborar programas de 
treinamento 

4.2  - Aplicar as ações corretivas 

 
Avaliação do texto sobre o tema 
abordado 
Apresentação do texto a classe 
em grupo; 
Participação no grupo; 
Freqüência em aula 

 
- Clareza; 
-Pertinência; 
-Exatidão 
- Coesão 

Desenvolvimento prático que 
Evidencie: 
- Apresentar; 
- Montar 
- Realizar  
- Participar 

1- Classificar os recursos naturais 
(água e solo) segundos seus 

Utilizar tecnologias disponíveis 
 
Avaliação escrita 

 
- Clareza 

Desenvolvimento prático que  
evidencie: 
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usos. 
 
4- Coletar e armazenar dados 
para orientação correta 
 

4.1 – Aplicar as ações corretivas 
Apresentação em classe; 
Freqüência em aula. 

- Pertinência 
- Exatidão; 
- Coesão 

 
- Apresentar 
- Montar 
- Realizar 
- Participar 

1 -Adequar as políticas 
administrativas do 
empreendimento à Legislação 
vigente 
4 – Estabelecer ações corretivas 
derivadas de notificações oficiais 

1.1 – Aplicar a legislação ao 
empreendimento so análise, 
procurando manter as políticas 
administrativas desta 

4.1 – Aplicar as ações corretivas 

 
Apresentação em classe; 
Freqüência em aula 
Avaliação direta 

 
- Clareza 
- Pertinência 
- Exatidão 
- Coesão 

Desenvolvimento prático que  
evidencie 
 
Apresentar 
- Montar 
- Realizar 
- Participar 

1. Orientar em situações de risco 
para redução do impacto 
ambiental  

5.1 – Aplicar Ordens de Serviço 
sobre Segurança e Medicina do 
Trabalho 

6.1 Registrar dados em Planos de 
Auditoria 

 
Participação das Atividades 
sobre Constituição Federal e 
resoluções do CONAM 
Apresentação em classe; 
Freqüência em Aula 

 
- Clareza 
- Pertinência 
- Exatidão 
- Coesão 

Desenvolvimento prático que  
evidencie 
 
- Apresentar 
- Montar 
- Realizar 
- Participar 

Planejar e atuar 
profissionalmente, 
respeitando os conceitos 
aplicados a qualidade 
ambiental 

Identificar as causas dos riscos 
ambientais 

Deixar todos os procedimentos 
documentados 

Planos de Cuidados 
Relatórios dos problemas 
causadores de riscos 
ambientais 
Exposição oral 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

Registros e exposições orais 
baseados nas necessidades dos 
trabalhadores, com orientações 
claras e propositivas, 
devidamente  
fundamentadas em preceitos 
teóricos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Normas Regulamentadoras do ministério do trabalho – www.mte.gov.br; 
- Segurança e MEDICINA DO TRABALHO – Editora Atlas S.A. – www.atlasnet.com.br 
- Revista Proteção – www.protecao.com.br; 
- Revista CIPA – disponível na biblioteca da ETEC 
- Sites para consulta 
   www.planetasustentável.abril.com.br 
   www.tratabrasil.org.br  
   www.mananciais.org.br 
   www.poluicaonoplaneta.h1.com.br 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação:  
- Contínua: atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extra classe. 
- Paralela: grupo de estudos em períodos diversos, com orientação do professor. 
- Avaliação: trabalhos de pesquisa, avaliações escritas, apresentação de relatórios, observação direta do 
desempenho do aluno.  
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Karina Spigolon Peron 

Assinatura:                                                                                                Data: 10/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

A Coordenação de área da ETEC “Monsenhor Antônio Magliano”, em Garça, analisando o presente 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE, entende que o mesmo está em alinhamento com o Plano do Curso 

Técnico em Enfermagem para o referido componente curricular, atendendo as orientações e aos critérios 

estabelecidos pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza, Coordenação Pedagógica e 

desta Coordenação de área, e está de acordo com a proposta educacional. 

Nome do coordenador(a): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mte.gov.br/
http://www.atlasnet.com.br/
http://www.protecao.com.br/
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Motivo da ausência do professor: 
 
 

Data da ausência: 
 

 
Turma(s): Módulo 1º 
 

Atividade: 
1) Atividade 1e 2  anexada no plano 

2) Fazer uma pesquisa sobre os principais motivos do aquecimento global e suas 
consequências. 

Competência(s) / habilidade(s) / valores:   
Orientar em situações de risco para redução do impacto ambiental 

Descrição: 
Na ausência do professor titular, o professor substituto irá desenvolver as atividades programadas 
utilizando os recursos disponíveis na escola, de acordo com a realidade e as necessidades de 
cada turma. 
 

ETEC Monsenhor Antônio Magliano  

Código: 088 Município: Garça - SP 

Eixo Tecnológico: Indústria 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Segurança do trabalho 

Qualificação:  Técnico em Segurança do Trabalho Módulo: 1º 

Componente Curricular: Meio ambiente e Segurança do Trabalho 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Karina Spigolon Peron 

 
Plano de Atividade Extra – 2015 

 
 

Ensino Técnico 
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Recursos Necessários: 
 
- Laboratório de Informática 
- Sala de aula 

  

 
 

 Identificação: 

Nome do professor: Karina Spigolon Peron 

Assinatura:                                                                                                     Data: 10/03/2015 

 

Parecer do Coordenador de Área: 

A Coordenação de área da ETEC “Monsenhor Antônio Magliano”, em Garça, analisando o presente 

PLANO DE ATIVIDADE EXTRA, entende que o mesmo está em alinhamento com o Plano do Curso 

Técnico em Enfermagem para o referido componente curricular, atendendo as orientações e aos 

critérios estabelecidos pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza, Coordenação 

Pedagógica e desta Coordenação de área, e está de acordo com a proposta educacional. 

Nome do coordenador(a): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

 

Assinatura:                                                                                                     Data: 10/03/2015 
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Curso: Técnico em Segurança do Trabalho 
Disciplina: Meio Ambiente e Segurança do Trabalho 
Professora: Karina Spigolon Peron 
 
Aluno:______________________________________________________________ 
 
Atividade 1: 
 
QUESTÃO 01 
Existem vários instrumentos para um bom sistema de gestão. Qual das opções 
abaixo nos remete para o conceito de “diretriz”? 
a)( ) É um estado futuro que se deseja atingir. 
b)( ) É uma orientação. Pode restringir os caminhos possíveis ou dar indicações de 
caráter geral. É mais específica que a política e serve, inclusive, para explicitá-la. 
c)( ) É um caminho para atingir o objetivo. 
d)( ) n.r.a. (nenhuma das respostas acima) 
 
QUESTÃO 02 
Com base na Constituição Federal de 1988, passou-se a entender que o meio 
ambiente divide-se em físico ou natural, cultural, artificial e do trabalho. Qual 
das opções abaixo corresponde ao conjunto de bens, instrumentos e meios, 
de natureza material e imaterial, em face dos quais o ser humano exerce as 
atividades laborais? 
a)( ) Meio ambiente físico. 
b)( ) Meio ambiente do trabalho. 
c)( ) Meio ambiente cultural. 
d)( ) Meio ambiente natural. 
 
QUESTÃO 03 
Várias são as iniciativas educativas que contribuem 
na preservação do meio ambiente e de uma sociedade mais justa. São elas: 
incorporar a preocupação com o meio ambiente, na sua forma de gerir os negócios; 
estabelecer metas ambientais; investir em pesquisas, desenvolvimento 
e inovação, certificações ambientais, entre outros. Na prática, essas medidas 
funcionam da seguinte forma, exceto: 
a)( ) Implantando sistemas de economia e reuso da 
água. 
b)( ) Identificando e consertando todos os vazamentos de água. 
c)( ) Aumentando a impressão de papel. 
d)( ) Usando racionalmente a energia 
 
QUESTÃO 04 
Tratando do tema poluição, coloque V ou F para as afirmativas abaixo e assinale a 
sequência correta: 
( ) Qualquer mudança em um ambiente, resultante da introdução de poluentes neste, 
na forma de matéria ou energia, pode ser entendida como poluição. 
( ) As únicas formas de poluição são do ar, da água e do solo. 
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( ) A poluição afeta desfavoravelmente a biota. 
a)( )V-V-V 
b)( )V-V-F 
c)( )F-F-F 
d)( )V-F-V 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a afirmativa incorreta: 
a)( ) O lançamento de esgotos domésticos ou industriais no solo, através de práticas 
inadequadas ou mesmo por meio de sistemas de tratamento tipo lagoas de 
estabilização ou de outras técnicas de aplicação de resíduos líquidos no solo, pode 
resultar no carreamento de impurezas para águas superficiais ou subterrâneas, 
poluindo-as. 
b)( ) Os defensivos agrícolas são usados no combate a animais nocivos (insetos e 
roedores) ou a ervas daninhas e podem alcançar o solo, aí permanecendo por muito 
tempo, como ocorre com os inseticidas clorados orgânicos, os quais tem alta 
persistência. A partir do solo, esses produtos químicos são carreados para as águas 
superficiais ou subterrâneas, com riscos para o homem e outros animais. 
c)( ) Uma das melhores medidas de controle da poluição e de suas consequências é 
o uso de lixões a céu aberto longe das cidades. 
d)( ) Controle dos sistemas de tratamento de esgoto através de sua disposição no 
solo, procurando-se localizá-los distantes dos recursos hídricos e adotando-se 
medidas de controle da infiltração dos resíduos no terreno é uma das maneiras de 
controlar a poluição. 
 
QUESTÃO 06 
Sobre a poluição do ar é correto afirmar: 
a)( ) A poluição do ar depende de vários fatores, dentre eles, fontes de emissão de 
poluentes; tipos e quantidades de resíduos; período de emissão dos mesmos. 
b)( ) Um exemplo das condições climáticas contribuindo para o agravamento da 
poluição é o fenômeno conhecido como “inversão térmica”. 
c)( ) As indústrias, incluindo as fábricas e outros processos, poluem o ar por meio 
de situações como a queima de combustíveis derivado 
s do petróleo, em fornos, caldeiras. 
d)( ) Todas as afirmativas acima são verdadeiras em se tratando de poluição do ar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso: Técnico em Segurança do Trabalho 
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Disciplina: Meio Ambiente e Segurança do Trabalho 
Professora: Karina Spigolon Peron 
Aluno:______________________________________________________________ 
 
Atividade 2 
 
1-Diversas pesquisas comprovam o aumento da temperatura média global, fato que 
caracteriza o aquecimento global. Esse fenômeno é extremamente prejudicial para 
todas as formas de vida na Terra, pois causa um desequilíbrio ambiental. Nesse 
sentido, aponte as principais consequências do aquecimento global? 
 
2- Como se caracteriza o processo de aquecimento global e quais os principais 
fatores responsáveis por esse fenômeno? 
 
3- O aquecimento global é, atualmente, a maior preocupação ambiental, sendo um 
tema responsável por reuniões promovidas pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), buscando acordos entre diferentes países no que se refere a reduzir as 
causas desse processo e estabelecer soluções para as consequências do 
aquecimento global. Aponte as principais causas e consequências do aquecimento 
global. 
 
4- Cite possíveis atitudes para minimizar o processo de aquecimento global. 
 

5- Sobre as causas e consequências do aquecimento global é incorreto afirmar que: 

a) O processo de aquecimento global será o principal responsável pela extinção de 
várias espécies tanto da fauna quanto da flora. 

b) A queima de combustíveis fósseis é responsável pela intensificação do efeito 
estufa, agravando as alterações climáticas. 

c) São consequências do aquecimento global: derretimento das geleiras, aumento 
do nível dos oceanos, alterações de ecossistemas. 

d) O aquecimento global é um fenômeno natural que está sendo acelerado devido 
às atividades humanas. 

e) Os países desenvolvidos industrializados, principalmente Estados Unidos e as 
nações da União Europeia, são os únicos responsáveis pelo aquecimento global. 

 


