
 

 

 

Ensino Técnico 
 
 
 
 
 
  

ETEC ANHANGUERA Código: 0262 Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Téc. de Estruturação de Campanhas 

C. H. Semanal: 2,5 

Módulo: 2 

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

 
Atividade/Atribuições 

 

E – DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS NA ÁREA DE SST  
 

 Formar multiplicadores.  

 Implementar intercâmbio entre técnicos de segurança do trabalho.  

 Orientar órgãos públicos e comunidade para o atendimento de emergências 
ambientais.  

 Participar de ações emergenciais.  

 

 

Qualificação:  Auxiliar Técnico em 

Segurança do Trabalho 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Segurança do Trabalho 

Professor: Ms. Luciana Madureira 
Domingues  

 

 

Eixo Tecnológico: Segurança 
 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 



  

 

 

 

 

 

 

  

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 Relacionar comunicação e educação 
para Saúde e Segurança do Trabalho na 
empresa.  

1.1 Utilizar corretamente os recursos 
disponíveis para comunicação.  

1 Técnicas de utilização de recursos 
audiovisuais  

2 Estabelecer comunicações 
interpessoais facilitando as relações 
entre os diversos níveis hierárquicos da 
empresa.  

2.1 Utilizar técnicas de comunicação 
interpessoal.  

2 Dinâmicas de comunicação: 
apresentação oral e comunicação visual  

3 Planejar, elaborar e estruturar 
campanhas, treinamentos e cursos de 
Saúde e Segurança do Trabalho.  

2.2 Utilizar métodos e técnicas de 
comunicação que estimulem o 
raciocínio, a experimentação, a 
cooperação e a solução de problemas.  

3 Preparação e aplicação de palestras e 
cursos de Saúde e Segurança do 
Trabalho: princípios básicos, 
apresentações simples e completas 
sobre os conteúdos abordados. 

4 Identificar e organizar os recursos para 
o desenvolvimento de campanhas, 
treinamentos e cursos.  

3 Realizar apresentações orais em 
cursos, treinamentos, palestras de 
Saúde e Segurança no Trabalho.  

4 Aplicação de treinamentos: integração 
de segurança, uso e higienização dos 
EPIs, etc  

  4.1 Selecionar e utilizar os recursos 
audiovisuais e estratégias para uma 
apresentação oral.  

5 Diálogo Diário de Segurança (DDS): 
conceito, objetivo e aplicação  

  4.2 Atuar no treinamento dos integrantes 
da CIPA.  

6 Campanhas de Segurança do Trabalho: 
obrigatórias e opcionais  

    7 Organização e estruturação da SIPAT  

    8 Elaboração do curso para formação 
dos componentes da CIPA de acordo 
com as necessidades da empresa  

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



 

 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

 
2.2 Utilizar métodos e técnicas de 
comunicação que estimulem o 
raciocínio, a experimentação, a 
cooperação e a solução de problemas.  
 
 

Apresentação das Bases tecnológicas 
 
4. Aplicação de treinamentos: integração 
de segurança, uso e higienização dos 
EPIs, etc  
 
 

Aula expositiva, dinâmicas, trabalho em 
grupo. 

11/2 a 25/2 

1. Utilizar corretamente os recursos 
disponíveis para comunicação.  
 
 

1 Técnicas de utilização de recursos 
audiovisuais  
 
3. Preparação e aplicação de palestras e 
cursos de Saúde e Segurança do 
Trabalho: princípios básicos, 
apresentações simples e completas 
sobre os conteúdos abordados. 
 

Aula expositiva, discussões, trabalhos 
em grupo. 
 
 

4/3 a 18/3 

 
2.1. Utilizar técnicas de comunicação 
interpessoal.  
 
 

2. Dinâmicas de comunicação: 
apresentação oral e comunicação visual  
 

Aula expositiva, dinâmicas em sala 
Avaliação 

25/3 a 8/4 

 
4.1 Selecionar e utilizar os recursos 
audiovisuais e estratégias para uma 
apresentação oral.  

6. Campanhas de Segurança do 
Trabalho: obrigatórias e opcionais  
 
7. Organização e estruturação da SIPAT  
 

Trabalho prático em grupo, inter e intra 
classe. Organização da SIPAT 

15/4 a 29/4 

4.2 Atuar no treinamento dos integrantes 
da CIPA. 

8. Elaboração do curso para formação 
dos componentes da CIPA de acordo 
com as necessidades da empresa 
 

Aula em laboratório de informática, 
apresentações dos trabalhos em grupos 

6/5 a 27/5 

II – Plano Didático 



 

 

 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de Desempenho 

1.  Relacionar comunicação e 
educação para Saúde e 
Segurança do Trabalho na 
empresa.  

1. Utilizar corretamente os 
recursos disponíveis para 
comunicação. 
 
2.1. Utilizar técnicas de 
comunicação interpessoal.  
 
 

Trabalho em grupo - 
discussões em grupos 
- observação direta – 
exercícios de fixação 

Clareza, criticidade, 
precisão, trabalho em 
equipe 
 

- Exercícios escritos sobre a 
discussão realizada dentro do 
grupo, de maneira clara e 
coesa. 
 
- Trabalho em equipe com 
disciplina. 
 

2. Estabelecer comunicações 
interpessoais facilitando as 
relações entre os diversos 
níveis hierárquicos da 
empresa 

2.2 Utilizar métodos e técnicas 
de comunicação que 
estimulem o raciocínio, a 
experimentação, a 
cooperação e a solução de 
problemas.  
 

Exercícios de fixação, 
observação direta. 

Clareza, criticidade e 
precisão.  
 

- destreza, organização e 
clareza nas soluções dos 
exercícios. 
 
Desempenho prático que 
evidencie melhora na 
comunicação interpessoal. 
 

3. Planejar, elaborar e 
estruturar campanhas, 
treinamentos e cursos de 
Saúde e Segurança do 
Trabalho.  
  

3. Realizar apresentações 
orais em cursos, 
treinamentos, palestras de 
Saúde e Segurança no 
Trabalho.  
 
 
 

Trabalhos práticos em 
laboratório, relatórios 
em grupos, 
observação direta. 
 

Clareza, criticidade e 
precisão.  
 

- Relatório escrito sobre a 
discussão realizada dentro do 
grupo, de maneira clara. 
 
- destreza, organização, 
disciplina e clareza nos 
trabalhos práticos. 

 
3. Realizar apresentações orais em 
cursos, treinamentos, palestras de 
Saúde e Segurança no Trabalho.  
 

5. Diálogo Diário de Segurança (DDS): 
conceito, objetivo e aplicação.  
 
 

Aula expositiva. 
Prática 
Avaliação 

3/6 a 1/7 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 

4. Identificar e organizar os 
recursos para o 
desenvolvimento de 
campanhas, treinamentos e 
cursos. 

 
4.1 Selecionar e utilizar os 
recursos audiovisuais e 
estratégias para uma 
apresentação oral. 
 
4.2 Atuar no treinamento dos 
integrantes da CIPA. 
 

Disciplina e 
participação na 
palestra, trabalhos 
práticos em 
laboratório, 
observação direta. 

Clareza, criticidade e 
precisão.  
 

- Trabalhos realizados de 
maneira clara e precisa. 

 

- Disciplina e participação na 
palestra. 

 
- Desempenho prático que 
evidencie compreensão do 
tema estudado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 
 
Bibliografia Básica 
 
BARSANO, Paulo Roberto;  BARBOSA,  Rildo Pereira.  Segurança do Trabalho - Guia 
Prático e Didático. São Paulo: Editora Érica. 352 p. 
 
NÚCLEO BÁSICO VOL.5 - SEGURANÇA E QUALIDADE 
 
Sites da Internet. 
 
Materiais Complementares 
POLITO, Reinaldo. Superdicas para falar bem : em conversas e apresentações. São Paulo 
: Saraiva, 2010. 
 
• Notas de Aula. 
• Pesquisa pela Internet. 
• Bibliografia da área. 
• Sites Relacionados ao assunto para Pesquisa 
• Aulas Expositivas de Pesquisa realizada. 

 

 Lista de exercícios para ser resolvido individualmente extraclasse. 
 Pesquisas relacionadas ao assunto, com entrega de relatório individual sobre a 

pesquisa. 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

http://www.editoraerica.com.br/pesquisar.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

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 


