
 

 

 

Ensino Técnico 
 
 
 
 
 
 
  

ETEC ANHANQUERA Código:  Município: Santana de Parnaíba 

Área de Conhecimento: : Proteção e Prevenção 

 

Componente Curricular: LNR – Legislação e Normas Regulamentodoras 

C. H. Semanal: 5 

Módulo: I 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 
Atividade/Atribuições 

 

 Acompanhar ordem de serviço. 

 Estudar a relação entre as ocupações dos espaços físicos com o 
desenvolvimento sustentável.  

 Disponibilizar material e recursos didáticos.  

 Acompanhar processos nas diversas esferas judiciárias. 

 Organizar banco de dados. 

 Elaborar relatório de acidente de trabalho. 

 Trabalhar em equipe. 
 

Qualificação:  Auxiliar técnico em 
segurança do trabalho 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho 

Professor: Mauricio L. Vieira de Sá  

 

 

Eixo Tecnológico: : Ambiente, Saúde e Segurança 
 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 1. Interpretar as legislações e as 
normas relativas à segurança e saúde 
do trabalho.  
 

  

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

 

 

1.6 

 

1.7 

1.1. Utilizar a legislação referente aos 
direitos dos trabalhadores em ações 
que promovam a sua saúde e 
segurança.  
 
1.2. Aplicar as Normas 
Regulamentadoras (NRs). 
  
1.3. Utilizar e pesquisar 
constantemente a legislação vigente.  
1.4. Aplicar a legislação pertinente 
visando à promoção da saúde e 
segurança do trabalhador.  
 
1.5. Conduzir ações prevencionistas na 
empresa.  
 
1.6. Identificar situações não conformes 
às Normas Regulamentadoras.  
 
1.7. Cumprir procedimentos e ditames 
normativos.  

 

 1. Legislação Trabalhista – CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho:  
art. 154 ao art. 201;  
direitos e obrigações do empregado e 
do empregador;  
obrigatoriedade do registro na CTPS;  
tipos de contratos de trabalho;  
processos trabalhistas;  
 

 

2 2. Sistematizar a organização, eleição, 
formação, treinamento e 
desenvolvimento dos trabalhos da 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA).  

 

 

2 

 

2.1 

 

 

 

2.2 

2.1. Informar os trabalhadores sobre a 
CIPA.  
2.2. Conduzir os processos de eleição 
e formação da comissão.  
2.3. Registrar editais de eleição e 
votações.  
2.4. Realizar treinamento para os 
membros da CIPA.  

 

2 2. Legislação Previdenciária:  
benefícios do INSS ao trabalhador:  
o acidente de trabalho;  
o auxílio doença  
PPP – Perfil Profissiográfico 
Previdenciário;  
LTCAT – Laudo Técnico das Condições 
do Ambiente de Trabalho;  
 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular - Módulo1 



 

 

 

 

 

 

 

 

perícias, tipos  tipos de aposentadoria  

 

3 3. Conceber a atuação profissional 
dentro de parâmetros legais e éticos.  

 

3 

 

 

 

3.1 

3.1. Informar profissionais de Saúde e 
Segurança do Trabalho sobre deveres 
e responsabilidades.  
3.2. Cumprir as determinações 
profissionais dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação. 

3 3. Legislação sobre Segurança e 
Saúde no Trabalho:  
convenções da OIT;  
leis;  
portarias e instruções normativas do 
MTE  
 
4. Normas Regulamentadoras (NRs):  
NR 1 – Disposições Gerais;  
NR 2 – Inspeção Prévia;  
NR 3 – Embargo e Interdição;  
NR 4 – Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho;  
 
NR 5 – Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA):  
o atribuições;  
o funcionamento;  
o treinamento;  
o processo eleitoral  
 
NR 24 – Condições Sanitárias e de 
Conforto nos Locais de Trabalho;  
 
NR 28 – Fiscalização e Penalidades;  

 Portaria GM nº 262 de 29-05-
2008 – Registro Profissional do 
Técnico de Segurança do 
Trabalho no MTE 



 

 

 

 

 

 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

1. Interpretar as legislações e as 
normas relativas à segurança e saúde 
do trabalho.  
 

1. Legislação Trabalhista – CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho:  

 art. 154 ao art. 201;  

 direitos e obrigações do 
empregado e do empregador;  

 obrigatoriedade do registro na 
CTPS;  

 tipos de contratos de trabalho;  

 processos trabalhistas  
 

 

 Apresentação das 
competências, habilidades e 
bases tecnológicas;  
 

 Aula expositiva com utilização do 
datashow, quadro branco e CLT; 

 Exemplos práticos em sala de 
aula; 

 Atividade individual 
 

06/02/2015 
a 

27/02/2015 
  

2. Sistematizar a organização, eleição, 
formação, treinamento e 
desenvolvimento dos trabalhos da 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA).  
 

2.  Legislação Previdenciária:  

 benefícios do INSS ao 
trabalhador:  

 o acidente de trabalho;  

 o auxílio doença  

 PPP – Perfil Profissiográfico 
Previdenciário;  

LTCAT – Laudo Técnico das Condições 
do Ambiente de Trabalho;  
perícias, tipos de aposentadoria  
 

 Aula expositiva com utilização do 
datashow, quadro branco e 
NR´s; 
 

 Exemplos práticos em sala de 
aula; 
 

 Avaliação escrita 
 
 

 

02/03/2015 
a 

06/04/2015 
  

3. Conceber a atuação profissional 
dentro de parâmetros legais e 
éticos.  

 

3. Legislação sobre Segurança e Saúde 
no Trabalho:  

 convenções da OIT;  

 leis;  

 portarias e instruções normativas 
do MTE 

 Aula expositiva com utilização do 
datashow, quadro branco e   

 Trabalho em grupo; 

  Exercícios em sala de aula;  
 

10/04/2015 
a 

04/05/2015 
  

II – Plano Didático 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Normas Regulamentadoras (NRs):  

 NR 1 – Disposições Gerais; 

 NR 2 – Inspeção Prévia; 

 NR 3 – Embargo e Interdição; 

 NR 4 – Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho;  

 Aula expositiva com utilização do 
datashow, quadro branco e   

 Trabalho em grupo; 

  Exercícios em sala de aula;  

 Atividades individual; 

 Atividades em equipe; 
 

 

08/05/2015 
a 

22/05/2015 
  

 

 NR 5 – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA):  

o Atribuições; 
o funcionamento;  
o treinamento; 
o  processo eleitoral  

 

 NR 24 – Condições Sanitárias e 
de Conforto nos Locais de 
Trabalho;  

 Aula expositiva com utilização do 
datashow, quadro branco e   

 Atividades individual individual; 

  Exercícios em sala de aula; 

 Avaliação escrita; 
  

 

22/05/2015 
a 

01/06/2015 
  

 

 

 NR 28 – Fiscalização e 
Penalidades;  
 

 Portaria GM nº 262 de 29-05-
2008 – Registro Profissional do 
Técnico de Segurança do 
Trabalho no MTE.  

 
 
 
 
 
 

 Aula expositiva com utilização do 
datashow, quadro branco e   

 Atividades individual; 

 Orientação para consulta NR´s 

  Exercícios em sala de aula; 
 
 
 
 
 
 
 

04/06/2015 
a 

03/07/2015 
  



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

 
1. Reconhecer e avaliar os 
agentes ambientais nos 
diferentes locais de trabalho.  

 

 
Enquadrar os agentes 
ambientais conforme Norma 
Regulamentadora adotando os 
procedimentos conforme 
legislação vigente.  

 

 Avaliação 
escrita 
individual; 

 Trabalho em 
grupo; 

 Trabalho 
individual; 

 Avaliação do 
professor no 
desempenho 
do aluno em 
sala de aula; 

 

 Nota final = Provas 
70% +Trabalho 
30% 

 Provas sendo: 
MB = Muito Bom  

B = Bom  

R = Ruim  

I = Insatisfatório  

Trabalho = Participação + 

Domínio das Ferramentas 

de 

Produção + Organização 

+ 

Objetividade  

Datas previstas para 
entrega de atividades 

 Interpretação; 

 Compreensão; 

 Padronização; 

 
Execução de exercícios 
práticos, em laboratório e em 
sala de aula.  
 

 

 
2. Comparar as avaliações 
ambientais com os limites de 
exposição das normas 
regulamentadoras.  

 

 

Evidenciar domínio com 
dados da avaliação em 
comparação com limites de 
exposição das normas 
regulamentadora 

 

 Avaliação 
escrita; 

 Trabalho em 
grupo; 

 Trabalho 
escrita 
individual; 

 Avaliação do 
professor no 
desempenho 

 

 Nota final = Provas 
70% +Trabalho 
30% 

 Provas  

 sendo: 
MB = Muito Bom  

B = Bom  

R = Ruim  

I = Insatisfatório  

 
Execução de exercícios 
práticos, em laboratório e em 
sala de aula.  

 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



do aluno em 
sala de aula; 

Trabalho = Participação + 

Domínio das Ferramentas 

de 

Produção + Organização 

+ 

Objetividade  

Datas previstas para 
entrega de atividades 

 Interpretação; 

 Compreensão; 
 Padronização; 

 

 
3. Analisar os agentes 
ambientais causadores de 
doenças.  

 
 
 
 
 

 
Identificar e enquadrar conforme 
os limites de tolerância da norma 
regulamentadora 

 
 Observação do 

professor;  

 Exercício prático 
simulando 
inspeção real.  

 

 

 Nota final = Provas 
70% +Trabalho 
30% 

 Provas  

 sendo: 
MB = Muito Bom  

B = Bom  

R = Ruim  

I = Insatisfatório  

Trabalho = Participação + 

Domínio das Ferramentas 

de 

Produção + Organização 

+ 

Objetividade  

Datas previstas para 
entrega de atividades 

 Interpretação; 

 Compreensão; 
Padronização; 

 

Execução de exercícios 
práticos, em laboratório e em 
sala de aula.  

 

 
Definir prioridades para os 
aspectos e impactos de 
Segurança e Saúde 
Ocupacional e Ambiental.  
 
 

 
Classificar eventos de acordo 
com gravidade e risco;  
Reconhecer situações para 
intervenção;  
Determinar medidas de controle;  
Aplicar rotinas de verificação.  

 

 Observação do 
professor;  

 Exercícios de 
aplicação; 

 Avaliação 
escrita; 

 

 Nota final = Provas 
70% +Trabalho 
30% 

 Provas  

 sendo: 

 
Participação; Capacidade de 
reconhecer eventos; Capacidade 
de determinar ações; Respostas 
adequadas aos questionamentos 
efetuados.  
 



 
 
 

  
 

MB = Muito Bom  

B = Bom  

R = Ruim  

I = Insatisfatório  

Trabalho = Participação + 

Domínio das Ferramentas 

de 

Produção + Organização 

+ 

Objetividade  

Datas previstas para 
entrega de atividades 

 Interpretação; 

 Compreensão; 
Padronização; ‘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, Armando Moraes Delmanto 
 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Texto promulgado em 05 de outubro de 1988 
 
Legislação Previdenciaria – Vestcon 
 

 NR 1 – Disposições Gerais; 

 NR 2 – Inspeção Prévia; 

 NR 3 – Embargo e Interdição; 

 NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho; 

 NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

 NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

 NR 28 – Fiscalização e Penalidades;  

Portaria GM nº 262 de 29-05-2008 – Registro Profissional do Técnico de Segurança 

do Trabalho no MTE. 

 

A recuperação será paralela e contínua ao longo do semestre, e será desenvolvida com 
os alunos que não obtiverem rendimento satisfatório, através de atividades 
desenvolvidas de formas diversas (avaliações escritas, atividades em sala de aula, extra-
classe), visando a melhor forma de avaliar o desempenho do aluno. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

_______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

O PTD acima está dentro dos padrões do curso de segurança do trabalho, e o cronograma de 

aulas está dentro do calendário escolar e dentro do plano de curso estabelecido pela Coordenação 

Pedagógica desta unidade. 

 

X– Parecer do coordenador de área 

 

_______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 


