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ETEC ANHANQUERA Código:  

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Área de Conhecimento: Enfatizar a importância política, social e psicológica do trabalho 
com o bem estar do homem/ sociedade 

 

Componente Curricular: RHT – RELAÇÕES HUMANAS NO 

TRABALHO. 

C. H. Semanal: 2,5 

Módulo: II 

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

 
Atividade/Atribuições 

 

 Estabelecer as comunicações interpessoais. 
 

 Identificar e monitorar variáveis de referência do trabalho e do indivíduo, bem como 
desvios de conduta levando-se em conta o ser humano integral. 

 

 Correlacionar os conhecimentos de várias disciplinas ou ciências com o objetivo de 
realizar trabalho em equipe. 

 

 Identificar e avaliar os riscos que as drogas representam a saúde e ao 
desenvolvimento profissional e humano. 

 

 Perceber as exigências necessárias ao aprimoramento profissional. 

Qualificação:  Qualificação Técnica de Nível 
Médio de Auxiliar Técnico em Segurança do 
Trabalho 
 

 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho 

Professor: Manoel Xavier 

 

 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

 

1º 

1.Correlacionar a importância política, 
social e psicológica do trabalho com a 
vida e a saúde do homem/ sociedade.  

 

 

1º 1º. Enfatizar a importância política, 
social e psicológica do trabalho com o 
bem estar do homem/ sociedade.  

 

1º 1º Homem, trabalho e segurança:  

 o homem como ser 
multideterminado biopsico e 
socialmente;  

 o trabalho como a práxis do 
homem;  

 o ambiente e a segurança do 
trabalho.  

 

 2º 2.  Identificar e relacionar os aspectos 

econômicos, sociais e tecnológicos que 
compõem os processos laborais e que 
interferem na qualidade de vida 

2º 2.1. Promover ações que visem à 
saúde e à qualidade de vida do 
trabalhador.  
 
2.2. Listar os aspectos que compõem 
os processos laborais e que interferem 
na qualidade de vida.  
 
2.3. Colaborar com outros programas 
da organização que visem promover e 
preservar da saúde do conjunto de 
trabalhadores. 

 

2º 2º Comportamento:  

 Evolução, tipos e sua influência 
na segurança do trabalho.  

 

 

3º 3. Identificar e monitorar as variáveis de 
referência do trabalho e do indivíduo, 
bem como desvios de conduta, para 
otimizar as relações humanas no 
ambiente de trabalho.  

 

 3.1. Pesquisar os desvios de conduta 
no ambiente de trabalho.  
 
3.2. Utilizar guia de intervenção que 
promova atitudes corretas e 
comportamentos adequados em 
relação à sst e aos direitos da pessoa 
com deficiência. 
  

 3. Promoção de saúde e qualidade de 
vida:  

 definições, como promovê-las 
dentro da empresa, aspectos 
que as influenciam  

 
 
 
 

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



 

 

 

3.3. Efetuar anotações em sistemas de 
auditoria comportamental.  
 
3.4. listar as prioridades das pessoas com 

necessidades especiais. 

4. Motivação e desempenho:  

 definições, modelo básico de 
motivação, os ciclos 
motivacionais e a Teoria da 
Hierarquia das Necessidades, 
de Abraham Maslow  

 
5. Desajustamento no trabalho:  

 relacionado ao indivíduo e à 
situação/ empresa  

 
6. Consequências psicológicas dos 
acidentes do trabalho  
 
7. Saúde mental:  
 

 fatores que interferem;  

 importância do lazer, saúde 
mental e trabalho  

 
. Aspectos a serem considerados na 
segurança do trabalho:  
 

 transtornos e problemas 
psicológicos como fatores de 
risco e atitudes facilitadoras do 
TST na prevenção de acidentes  

 
9. Trabalho em equipe  
 
10. Direitos da pessoa com  
deficiência:  

 inclusão e acessibilidade 
aplicadas ao ambiente de 
trabalho – legislação pertinente  

 

 



 

 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

Enfatizar a importância política, social e 
psicológica do trabalho com o bem estar 
do homem/ sociedade. 

1. Homem, trabalho e segurança:  

 o homem como ser 
multideterminado biopsico e 
socialmente;  

 o trabalho como a práxis do 
homem;  

 o ambiente e a segurança do 
trabalho.  

 

 Apresentação das 
competências, habilidades e 
bases tecnológicas;  
 

 Aula expositiva com utilização 
do Datashow, quadro branco e 
apostila;  

Exemplos práticos em sala de aula; 

05/02 À   26/02 

2.1. Promover ações que visem à saúde 
e à qualidade de vida do trabalhador.  
 
2.2. Listar os aspectos que compõem os 
processos laborais e que interferem na 
qualidade de vida.  
 
2.3. Colaborar com outros programas da 
organização que visem promover e 
preservar da saúde do conjunto de 
trabalhadores. 
 

2. Comportamento:  
evolução, tipos e sua influência na 
segurança do trabalho 
 
 

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

 Atividades em equipe 
 

 Exemplos práticos em sala de 
aula; 

 

05/03 
 

     
Avaliação 

Escrita 

 À  19/03  

3.1. Pesquisar os desvios de conduta no 
ambiente de trabalho.  
 
3.2. Utilizar guia de intervenção que 
promova atitudes corretas e 
comportamentos adequados em relação 
à sst e aos direitos da pessoa com 
deficiência. 

 
3. Promoção de saúde e qualidade de 
vida:  
 
 
 
 

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

Material 

26/03 A 
09/04 

  

II – Plano Didático 



 
 

  
3.3. Efetuar anotações em sistemas de 
auditoria comportamental.  
 
3.4. listar as prioridades das pessoas 

com necessidades especiais 

definições, como promovê-las dentro da 
empresa, aspectos que as influenciam. 

 

.4º Motivação e desempenho: 
definições, modelo básico de motivação, 
os ciclos motivacionais e a Teoria da 
Hierarquia das Necessidades, de 
Abraham Maslow 

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

 Exemplos práticos em sala de 
aula; 

Atividade em equipe 

16/04 A 
30/04 

  

 

5. Desajustamento no trabalho:  
relacionado ao indivíduo e à situação/ 
empresa 
 
6. Consequências psicológicas dos 

acidentes do trabalho 

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

Material 

07/05 A 
21/05 

  

 

7. Saúde mental:  

 fatores que interferem;  

 importância do lazer, saúde 
mental e trabalho  
 

8. Aspectos a serem considerados na 
segurança do trabalho:  
transtornos e problemas psicológicos 
como fatores de risco e atitudes 
facilitadoras do TST na prevenção de 
acidentes 

 Aula expositiva com utilização 
do datashow, quadro branco e 
apostila;  
Material 
 

 Avaliação escrita 
 

 

28/05 A 
18/06 

  

 

9. Trabalho em equipe 
 
10. Direitos da pessoa com  
deficiência:  

 inclusão e acessibilidade 
aplicadas ao ambiente de 
trabalho – legislação pertinente  

 

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

 Atividades individual; 
Atividades em equipe 

25/06 A 
09/07 

  

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1-Correlacionar a importância 
politica social, e psicológica 
do trabalho, com a vida e 
saúde do homem/sociedade  
 
 
2- Identificar e relacionar os  
aspectos econômicos, 
sociais  e tecnológicos que 
compõem  os processos 
laborais e que  interferem na 
qualidade de  vida.  
 
 
3- Identificar e monitorar  
variáveis de referência do  
trabalho e do indivíduo, bem 
como desvios de conduta. 
. 

Realizar pesquisas, 
selecionar fontes de 
informação, classificar as 
informações selecionadas. 

 

 

 

Desenvolver comunicação  

interpessoal, atenção,  

cooperação, envolvimento  

grupal. Observar e 
administrar conflitos. 
Postura profissional. 

 

Comunicação interpessoal,  

desenvolver a sensibilidade 
as pessoas e situações e 
realizar mudanças de 
atitudes. 

 Avaliação escrita; 

 Atividades em 
equipe; 

 Atividades 
individuais; 

 
 

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

 
 
 

 Atividades 
individuais/equipes 

 Avaliação escrita; 

 Trabalho em 
equipe; 

 Trabalho escrita 
individual; 

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

 Participação 

 Organização 

 Interesse 

 Iniciativa 

 Empatia 

Capacidade cognitiva e  

absorção de conteúdos. 

 

 

 

 

 

Integração com as aulas,  

pessoas e atividades. 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento das  

propostas de trabalho 

Execução de exercícios 
práticos utilizando softwares 
na aplicação das simbologias 
de desenho técnico e 
segurança do trabalho. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 
 
 
Material em Power-Point; 
 
Motivação no trabalho; Trabalho em equipe; organização, planejamento e a relações 
humanas no trabalho. 
 
DVD- “Quem mexeu no meu queijo”-Adaptação às Mudanças; 
 
JONHSON, Spencer; 1ª edição. tradução de Maria Clara de Biase; 4ªtriagem. Rio de  
Janeiro: Record, 2000. 
 
DVD - `` A difícil Arte de Relacionar–se com os Outros´´ 
 
Indicação de Livros: leitura complementar- Dia de Mudança 
PERSONA. Mario,1ª edição,Landscape, 2007. 
 
Psicologia Aplicada em Segurança do Trabalho 
MOTA, Miriam Cristina Zaidan, 2ª edição. 2010, Agosto,LTR 
 

Vídeos da hora: temas sobre Segurança do Trabalho (para reflexão e análise) 

 

Dinâmicas em grupos 

 

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. 

Indicação de textos complementares sobre os assuntos abordados e pesquisados, 

esclarecimento de dúvidas, trabalhos complementares. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

O Plano de Trabalho está compatível com o Plano de Curso, com as orientações do 

CETEC e da Coordenação de 

Área.____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

Manoel Xavier   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 


