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A grade curricular de Educação Física para o 
Curso Técnico em Segurança do Trabalho 
integra os conteúdos da disciplina da 
formação geral com os conteúdos do ensino 
específico, científico tecnológico do curso e 
deve estar pautada numa perspectiva de 
totalidade. A Educação de Jovens e Adultos 
requer metodologia diferenciada por se tratar 
de um público específico com maior vivência, 
com responsabilidades sociais e experiências 
profissionais. A tecnologia está presente na 
vida de jovens e adultos, faz parte do seu 
cotidiano social e profissional, transformou as 
relações sociais, sendo necessário integrar 
este universo na educação formal. Neste 
sentido, o objetivo é implementar o uso das 
mídias para contribuir na integração dos 
conteúdos gerais e específicos pertinentes à 
disciplina de educação física, aproximando 
teoria e prática com o propósito de melhorar 
significativamente a aprendizagem. Para isto, 
serão utilizadas diferentes mídias como 
suporte metodológico para o ensino de 
diferentes conteúdos do curso.  

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, PLANEJAMENTO, 



 MÍDIAS, ENSINO TÉCNICO. 

Formato do Material Didático:  Caderno Pedagógico 

Público: 
 

PROFESSORES E ESTUDANTES DO 
CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

A grande velocidade e o impressionante volume de informações que são 

produzidos e a facilidade de acesso a elas, tornam nossas aulas obsoletas, a escola 

não é a única fonte de informação, a aprendizagem não é composta somente por 

conhecimentos formais repassados pelos professores. Mas, também, pela grande 

quantidade de imagens e informações disponibilizadas nas diversas mídias 

utilizadas pelos nossos estudantes. Neste contexto, o professor tem o papel de 

mediar e relacionar o conhecimento informal com o conhecimento científico, 

organizando e sistematizando de forma a promover a aprendizagem significativa. 

Assim como possibilitar a produção do conhecimento, que permite aos estudantes 

serem éticos, autônomos, reflexivos, críticos e transformadores; que, os futuros 

profissionais do Técnico em Segurança no Trabalho preocupem-se em oferecer uma 

melhor qualidade de vida para os trabalhadores.   

Nesta produção didática pedagógica utilizaremos as diversas mídias como 

recurso e instrumento pedagógico com o objetivo de agilizar, facilitar e potencializar 

as possibilidades de aprendizagem, articuladas com a proposta pedagógica prevista 

para o curso Técnico em Segurança do Trabalho de acordo com a ementa (Anexo I). 

Utilizaremos uma metodologia que possibilite a produção do conhecimento e 

permita a utilização de diferentes estratégias de acordo com o conteúdo, a mídia e 

os objetivos didáticos a serem alcançados. Além de viabilizar situações de ensino 

aprendizagem que favoreçam as diferentes formas de aprender, adaptando as 

tarefas às necessidades e características individuais dos estudantes, de forma que 

todos contribuam para a produção do conhecimento, do trabalho coletivo, com foco 

no diálogo, na atitude crítica, criativa e transformadora.  

A proposta respeita as experiências e o conhecimento já assimilado pelo 

estudante, partindo deste contexto é que as atividades serão conduzidas, de forma a 

https://docs.google.com/document/d/1id2TjLSrvExhOuJbgCOr52Vc8Rovt29EBQTacYguieo/edit


superar a fragmentação dos conteúdos, e que valorize atividades que promovam a 

autonomia, a reflexão, o senso crítico, a criatividade; que o prepare para reconhecer 

o momento e a realidade em que vive, refletindo e interferindo nela. 

Incorporar as mudanças tecnológicas presentes na sociedade 

contemporânea inovando a prática pedagógica tornando-a interessante e motivante, 

de forma que o estudante seja responsável pelo seu progresso e co-autor da sua 

formação, valorizando toda ação que estimule a busca do seu próprio conhecimento.  

Utilizar os meios de comunicação, com a intenção de aumentar as 

possibilidades didáticas em sala de aula, que tais recursos possam servir como uma 

nova proposta de diálogo e interação na relação professor-estudante-conhecimento. 

 

3. MATERIAL DIDÁTICO 

 

A realização do material didático tem como finalidade contribuir para a 

fundamentação do uso das mídias na educação, apresentando atividades, 

metodologias e estratégias que contribuam para a efetivação da apropriação do 

conteúdo proposto para a disciplina. 

A unidade didática foi elaborada na forma de caderno pedagógico, dividido 

em 5 módulos que descrevem qual a mídia selecionada e a estratégia utilizada para 

que contribua efetivamente para a aprendizagem, relacionado a teoria com a prática.  

 

3.1 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

De acordo com as diretrizes curriculares do Proeja, o Técnico em Segurança 

do Trabalho é um profissional de visão humanista e social, com conhecimentos 

científicos, tecnológicos e histórico-sociais, capaz de atuar em ações 

prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de 

identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais de acordo com 

normas regulamentadoras e princípios de higiene e saúde do trabalho. Desenvolve 

ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Orienta o uso de 

Equipamentos de proteção individual – EPI e Equipamentos de proteção coletiva – 

EPC. Coleta e organiza informações de saúde e de segurança no trabalho. Executa 

o Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA. Investiga, analisa acidentes 

e recomenda medidas de prevenção e controle. 



O currículo está organizado semestralmente e integra os conhecimentos da 

formação geral e da formação profissional. A integração entre conhecimento geral e 

profissional exige metodologia diferenciada e específica para o curso, principalmente 

na disciplina de Educação Física onde parte dos conteúdos a serem trabalhados não 

está contemplada nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica – DCE da 

Educação Física, exigindo outro tratamento a ser dado ao projeto pedagógico, que 

tome o processo de trabalho e as relações sociais como eixo definidor dos 

conteúdos, além do conhecimento que compõe os conteúdos estruturantes da área.  

Um currículo na perspectiva da educação profissional e da 
Educação de Jovens e Adultos, pressupõe um outro olhar sobre os 
sujeitos da EJA, entendendo-os “como sujeitos que detêm 
conhecimentos oriundos do trabalho, como intervenção no mundo, e 
que portanto, são capazes de se apropriar do conhecimento científico 
e criar através do exercício do pensamento crítico, condições de 
autonomia intelectual e ética” (KUENZER, 2004, p. 89). 

 

Segundo as Diretrizes da Educação Profissional, conduzir o planejamento 

estabelecendo relação com o trabalho significa adotar uma opção epistemológica 

que compreende a produção do conhecimento a partir da atividade humana. 

Compreender que a produção do conhecimento parte de um domínio, de um 

entendimento já estabelecido, que as ações pedagógicas vão aprofundá-lo, 

concretizá-lo, tomando-o como novo ponto de partida, conduz a uma concepção 

metodológica que orienta as ações de ensino. 

Para atender essas necessidades, Kuenzer (2009) propõe que o currículo 

deve contemplar os princípios científicos gerais, os conhecimentos relativos às 

formas tecnológicas e os conhecimentos sócio-históricos. 

A metodologia a ser utilizada deve estabelecer relação entre teoria e prática 

e entre o indivíduo e o trabalho. São outras as competências a desenvolver, para 

além dos conteúdos estruturantes da educação física e, que incluem as habilidades 

de comunicação, a capacidade de buscar informações em fontes e meios 

diferenciados e a possibilidade de trabalhar cientificamente com tais informações 

para resolver situações problemáticas e criar novas soluções. 
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OBJETIVOS: 

 Conhecer as mídias utilizadas pelos estudantes;  

 Avaliar os conhecimentos de ergonomia;  

 Analisar a NR 17 - Ergonomia 

 

 
AÇÃO 1 = CAFÉ DIDÁTICO 
 
 

Nesta primeira ação vamos realizar uma avaliação diagnóstica, pretende-se 

averiguar a relação dos estudantes com as mídias, a compreensão e interpretação 

dos diversos gêneros textuais e a diversidades na natureza dos textos didáticos, a 

capacidade de observação do local de trabalho, o nível de conhecimento do 

conteúdo proposto relacionadas à ergonomia. Nossa reflexão parte do princípio de 

que o estudante é um trabalhador que vivencia situações ergonômicas, que percebe 

a necessidade e a viabilidade dos princípios da ergonomia.  Os textos didáticos que 

utilizaremos nesta prática pedagógica são de natureza científica, senso comum e 

principalmente observações individuais relacionadas ao trabalho.  

O objetivo de cada grupo é elaborar questões que sejam norteadoras para 

efetuar a verificação do ambiente de trabalho, o que é necessário observar no 

ambiente de trabalho para proteger o trabalhador. Envolvendo pesquisas teóricas 

em artigos científicos, livros e normas técnicas e, lembrando e visualizando as 

tarefas e ambientes do local de trabalho do estudante. Para realizar a tarefa pode-se 

fazer o uso integrado da linguagem escrita, visual, audiovisual, sonora e virtual e 

suas dimensões existentes no contexto em que o estudante atua em ambientes 

reais e virtuais, como se dá a compreensão e a aprendizagem a partir deles, 

contextualizadas com sua experiência pessoal.   

O estudo será sistematizado em seis etapas, organizam-se seis mesas e em 

cada uma delas estará disponível livros, revistas, jornais, computador com acesso a 

UNIDADE 1 

CONTEÚDOS 

ERGONOMIA APLICADA AO TRABALHO 

ERGONOMIA RELACIONADA AO TRABALHO PESADO 

AMBIENTE DE TRABALHO: AMBIENTES TÉRMICOS, ACÚSTICO, VIBRATÓRIO, 

LUMINOSO, QUALIDADE DO AR. 

 



internet, canetas, canetões, cartolina e um café. Divide-se a turma em seis grupos 

que terão a oportunidade de colaborar em todas as etapas na forma de circuito. 

Cada grupo permanece 10 a 15 minutos em cada mesa e neste tempo registram sua 

pesquisa e conclusões sobre o tema proposto.  

 

Previsão de aulas: cinco aulas  

 

Mídia como recurso 

 

Para começar esta ação é necessário organizar um pequeno acervo de 

textos escritos, impressos e ou virtuais, porque precisará deles em todas as 

atividades propostas nesta unidade, como fonte de informação, reflexão e ideias, 

para elencar a lista de verificação sobre o tema da mesa. O importante é a variação 

de meios e materiais que veiculam o tema. Podem ser folders, revistas, jornais, 

livros, artigos científicos, livros didáticos, páginas web, vídeos vinculados na 

televisão. 

 

Indicam-se algumas sugestões: 

 Revista Mensal de Saúde e Segurança do Trabalho – Proteção 

 Revista Brasileira de Saúde Ocupacional 

 Coleção Cadernos de EJA 

 Cartilha sobre Saúde do Trabalhador 

 Jornal do Oeste  

 http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/operadores-de-telemarketing-

revelam-rotina-de-abusos/3676035/ 

 http://globotv.globo.com/tv-centro-america/mttv-1a-edicao-cuiaba/v/muito-

tempo-diante-do-computador-pode-ser-um-risco-a-coluna/2587149/ 

 http://videos.band.uol.com.br/programa.asp?e=noticias&pr=jornal-da-

band&v=15221907&p=5&t=EI-assume-decapitacao-do-britanico-Alan-Henning 

 http://www.educacaofisica.com.br/index.php/voce-ef/98-saude-bem-

estar/28140-mesa-do-trabalho-pode-esconder-focos-de-dores-problemas-

circulatorios-e-de-visao 

 Apostila: Curso Técnico em Segurança do Trabalho – e-Tec – Rede Brasil 

http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/operadores-de-telemarketing-revelam-rotina-de-abusos/3676035/
http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/operadores-de-telemarketing-revelam-rotina-de-abusos/3676035/
http://globotv.globo.com/tv-centro-america/mttv-1a-edicao-cuiaba/v/muito-tempo-diante-do-computador-pode-ser-um-risco-a-coluna/2587149/
http://globotv.globo.com/tv-centro-america/mttv-1a-edicao-cuiaba/v/muito-tempo-diante-do-computador-pode-ser-um-risco-a-coluna/2587149/
http://videos.band.uol.com.br/programa.asp?e=noticias&pr=jornal-da-band&v=15221907&p=5&t=EI-assume-decapitacao-do-britanico-Alan-Henning
http://videos.band.uol.com.br/programa.asp?e=noticias&pr=jornal-da-band&v=15221907&p=5&t=EI-assume-decapitacao-do-britanico-Alan-Henning
http://www.educacaofisica.com.br/index.php/voce-ef/98-saude-bem-estar/28140-mesa-do-trabalho-pode-esconder-focos-de-dores-problemas-circulatorios-e-de-visao
http://www.educacaofisica.com.br/index.php/voce-ef/98-saude-bem-estar/28140-mesa-do-trabalho-pode-esconder-focos-de-dores-problemas-circulatorios-e-de-visao
http://www.educacaofisica.com.br/index.php/voce-ef/98-saude-bem-estar/28140-mesa-do-trabalho-pode-esconder-focos-de-dores-problemas-circulatorios-e-de-visao


 Livro: Manual de Ergonomia – Adaptando o Trabalho ao Homem – K. H. E 

Kroemer, E. Grandjean 

 Livro: Stress e Qualidade de Vida no Trabalho: Perspectivas atuais de saúde 

ocupacional – Ana Maria Rossi, Pamela L Perrewé, Steven L. Sauter. 

 

Orientações metodológicas 

 

 A apresentação inicial é importante para que o estudante tenha clareza do 

que se pretende que faça e realize, funciona como um organizador prévio da 

aprendizagem; 

 Faça uma explanação sobre a dinâmica do Café Didático; 

 Distribua os estudantes nas mesas; 

 Permita que conversem sobre o tema, relatando experiências, comentando 

sobre o local de trabalho; 

 Explore livremente o material; 

 Elabore itens que devem ser verificados para proteger o trabalhador na 

situação problema determinada para discussão da mesa.  

 

 Mesa 1 = Postura trabalho sentado 

 Mesa 2 = Postura trabalho em pé 

 Mesa 3 = Mudanças de postura e uso de ferramentas  

 Mesa 4 = Postura mãos e braços 

 Mesa 5 = Transporte de cargas 

 Mesa 6 = Fatores ambientais 

 

Avaliação 

 

Além de realizar a tarefa proposta no Café Didático, será efetuada uma 

dinâmica de avaliação da proposta e do uso dos diferentes meios de veiculação do 

conhecimento realizando uma análise crítica destes meios: 

 Comente sua experiência de leitura do assunto proposto em meios e 

materiais diferentes. Como analisa as diferenças, se ocorreram? Que meio 

preferiu? 



 Gostaria de utilizar outra forma de sistematizar o conteúdo? 

 Que tipos de textos consultados mais subsidiaram a realização da tarefa? 

  Qual seu nível de conhecimento sobre o conteúdo de ergonomia? 

 Já leu algum material sobre o tema?  

 Realizou estudos e conhece o conteúdo?  

 Relacione os conhecimentos que nele são tratados (conteúdos como 

conceitos, teorias, procedimentos, valores, atitudes) que são abordados no 

material selecionado. 

 Há possibilidades de aprofundar a temática tratada? Como? 

 Relate as dificuldades que você encontrou ao analisar o conteúdo e a 

aprendizagem que o material proporciona. Relate suas facilidades. 

 Analise o material do ponto de vista da clareza, amplitude, conceituação 

utilizada, exemplos fornecidos, aplicação de conceitos, compreensão, gradação 

de dificuldades etc. 

 

 

AÇÃO 2 – ANÁLISE DA NR 17 - ERGONOMIA 

 

Consiste em analisar o texto ou parte dele, 

identificando o propósito de cada artigo, refletindo 

sobre a sua aplicabilidade no ambiente de 

trabalho.  

Propõe-se esta análise para efetivar a 

compreensão e a aprendizagem da NR 17  

que regulamenta as atividades laborais de forma 

ampla e algumas atividades de forma específica. 

Propõe-se a técnica de paragrafação, que 

permite a análise e compreensão do texto de 

forma explícita buscando o significado real da 

palavra escrita, que é diferente de ler e analisar 

um texto tentando compreender o contexto de sua 

elaboração e o que o autor tenta nos comunicar, 

como ponto de partida para nossa própria 

TÉCNICA DE PARAGRAFAÇÃO  
 é uma técnica que permite a análise 
e compreensão de textos escritos. A 
ideia principal de cada parágrafo se 
reduz a uma “manchete”, de uma 
frase, objetiva e direta. 

A técnica da paragrafação 
constitui-se em: 

- Numerar em ordem crescente 
os parágrafos do texto. 

- Redigir, no caderno, a ideia 
principal de cada parágrafo 
resumindo-a em uma frase. 

- Utilizar vocabulário padrão 
para registrar o que compreendeu. 

- Numerar as frases 
correspondentes a cada parágrafo do 
texto estudado. 

- Juntar as frases, empregando 
termos coesivos entre elas e os 
parágrafos. 

- Usar o texto resultante 
para elaboração de sínteses, 
resumos, resenhas, artigos, entre 
outros. 

 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEFBAD7064803/nr_17.pdf


construção de significado. Outra coisa é atribuir a ele ideias, princípios e valores que 

são nossos. É o caso de tomar cuidado para realizar uma interpretação fidedigna 

dos dados nela contidos. 

A elaboração de síntese tem como objetivo visualizar o teor dos estudos 

realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão de aulas: duas aulas presenciais e avaliação à distância 

 

Mídia como recurso 

 

Impressa  

Manual de Ergonomia: Manual de aplicação da norma regulamentadora nº 17 

Ferramenta de interatividade: Google drive 

 

Orientações metodológicas 

 

 Aula expositiva sobre a análise de texto utilizando a técnica de paragrafação; 

Realizar a análise dos artigos 17.1, 17.2, 17.3 17.4, 17.5 e 17.6 junto com os 

estudantes;  

 Divisão da sala em grupos de três a quatro pessoas; 

 Distribuição dos anexos da NR 17 para cada grupo; 

 Realização da síntese; 

 Socializar com a turma. 

 

Avaliação  

 

A avaliação será de múltipla escolha e estará disponível no Google drive  

Se necessário conceituar: 

Análise- capacidade de distinguir e separar as partes de um todo até 

chegar a conhecer seus princípios ou elementos. 

Síntese - capacidade para chegar à composição de um todo a partir do 

conhecimento e reunião de suas partes 

https://docs.google.com/forms/d/1NKm72qyvf1O7BytiCAkuoMSygIZIlpyFA8LlnlfZL4Y/viewform?usp=send_form
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OBJETIVOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO 1 – PESQUISA E APRESENTAÇÃO  

A Internet é um meio de comunicação que disponibiliza informações e dados 

em uma linguagem diferenciada, com uma diversidade multimídia imensa. A grande 

dificuldade é estruturar e organizar as diversas opções de conteúdo de forma a 

compreender os dados, as verdades, as incertezas, que este recurso tem como 

conteúdo próprio, para potencializar informações, imagens e produção de 

conhecimento. 

Integrar a utilização da Internet no currículo de um modo 

significativo e incorporá-la às atuais práticas de sala de aula, numa 

aprendizagem colaborativa, poderá fornecer um contexto autêntico em que 

alunos desenvolvem conhecimento, habilidades e valores. Nesse contexto, 

as atividades propostas permitem aos alunos analisar problemas, situações 

e conhecimentos presentes nas disciplinas e na sua experiência sócio-

cultural.(Mercado 2006, p.57) 

Fonte:http://eureka.pucpr.br/Saaw3/publicacao/conteudo/curso147-01/conteudo/M05/imagens/estilos_metodologia_5_5.jpg 

 

Os sites ou interfaces multimídias apresentam uma série de elementos 

visuais e sonoros que facilitam e potencializam o trabalho de construção de 

materiais e de efetivações de seu aprendizado. 

 

UNIDADE 2 

CONTEÚDO 

NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

Conhecimentos 
 básicos de 
Primeiros Socorros 

http://eureka.pucpr.br/Saaw3/publicacao/conteudo/curso147-01/conteudo/M05/imagens/estilos_metodologia_5_5.jpg


O computador e a web possibilitam criar, atualizar e transformar ideias, 

conhecimentos e informações de forma mais ampla e flexível. 

Conforme Lévy (1996), possuir uma linguagem própria é a segunda 

característica do virtual: faz compreender a nova forma de comunicação do mundo, 

novos códigos de linguagem, que são universais, mas, que ao mesmo tempo se 

misturam na diversidade de opções linguísticas que a Internet facilita. 

 

Previsão de aulas: seis aulas 

 

Mídias como recurso 

 

Internet 

Recursos do computador 

App primeiros socorros Dr. Drauzio Arella 

 

Orientações Metodológicas 

 

 Dividir os estudantes em 18 grupos e 

distribuir um tema do quadro ao lado 

para cada grupo;  

 Realizar pesquisa em sites 

especializados: 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/man

uais/biosseguranca/manualdeprimeirossocor

ros.pdf 

http://www.einstein.br/einstein-

saude/primeiros-socorros/Paginas/primeiros-

socorros.aspx 

http://www.drsergio.com.br/primeiros%20soc

orros/frio.html 

http://www.bombeirosemergencia.com.br/pri

meirossocorros.html 

http://www.unifenas.br/extensao/cartilha/Aca

oUnivida.pdf 

 Procedimentos emergenciais em 

casos de primeiros socorros;  

 Urgências Coletivas;  

 Noções de atendimento em casos 

de emergência;  

 Queimaduras;  

 Lesões causadas por eletricidade;  

 Afogamento, mordidas e picadas 

de animais;  

 Desmaios;  

 Convulsão;  

 Hemorragias;   

 Noções de reanimação;  

 Princípios da reanimação;  

 Respiração cardiorrespiratória; 

 Avaliação do Estado da vítima;  

 Posição de Recuperação;  

 Restabelecimento da Circulação;   

 Atendimento local e 

locomoção/remoção da vítima;  

 Transporte em maca;  

 Transporte sem maca. 

 

https://docs.google.com/document/d/13d-T2lYkMpOgrPljQcwYcrx4PmybgRjWBPYHipiU_yE/edit?usp=sharing
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf
http://www.einstein.br/einstein-saude/primeiros-socorros/Paginas/primeiros-socorros.aspx
http://www.einstein.br/einstein-saude/primeiros-socorros/Paginas/primeiros-socorros.aspx
http://www.einstein.br/einstein-saude/primeiros-socorros/Paginas/primeiros-socorros.aspx
http://www.drsergio.com.br/primeiros%20socorros/frio.html
http://www.drsergio.com.br/primeiros%20socorros/frio.html
http://www.bombeirosemergencia.com.br/primeirossocorros.html
http://www.bombeirosemergencia.com.br/primeirossocorros.html
http://www.unifenas.br/extensao/cartilha/AcaoUnivida.pdf
http://www.unifenas.br/extensao/cartilha/AcaoUnivida.pdf


 Preparar uma apresentação. Cada grupo poderá definir como fará sua 

apresentação, respeitando as possibilidades e suas habilidades. O professor 

poderá sugerir colagens, cordel, power point, prezzi, cartazes, demonstração 

prática ou apenas uma explanação do tema pesquisado;  Para saber mais: guias 

didáticos 

 Se possível fazer uma demonstração prática; 

 Apresentar aos demais grupos. 

 

Avaliação  

 

Os estudantes serão avaliados pela produção do trabalho, apresentação oral 

e quando possível pela demonstração, tendo como objetivo principal o 

acompanhamento e verificação da aprendizagem da proposta pedagógica desde o 

seu desenvolvimento, na tentativa da sua melhoria ao longo do próprio percurso.  

 

AÇÃO 2 – VISITA AO CORPO DE BOMBEIROS  

Diante da dificuldade de colocar em prática as noções de primeiros socorros 

a escola em parceria com o corpo de bombeiros proporciona aos estudantes a 

vivência prática dos procedimentos emergenciais, avaliação do estado da vítima, 

noções de reanimação, manobras de socorro para acidentes com fraturas e 

hemorragias, transporte com e sem maca. 

Previsão de aulas: quatro aulas  

REFERÊNCIAS 

LÉVY, P. O que é Virtual? São Paulo: ed.34, 1996. 

MERCADO, L. P. L. Estratégias didáticas utilizando internet. In: MERCADO, L. P. L. 

(Org.). Experiências com tecnologias de informação e comunicação na 

educação. Maceió: EDUFAL, 2006. 

 

https://docs.google.com/document/d/1kMkFV5t6s8pJRMWZBXDCR-n2_b4UL9EqtmS5SICrFUA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kMkFV5t6s8pJRMWZBXDCR-n2_b4UL9EqtmS5SICrFUA/edit?usp=sharing


 

OBJETIVOS:  
 
 
 

Realizar medidas antropométricas; 

 

Conhecer instrumentos de 

medidas. 

 
 
Fonte: 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAc90AG/avaliacao-fisica-
medidas-antropometricas-leonardo-arruda-delgad 

 
 

 

AÇÃO 1 – ANTROPOMETRIA 

 

É uma ciência da qual a ergonomia utiliza as medidas corporais e as 

medidas dos instrumentos de trabalho para proporcionar conforto e saúde ao 

trabalhador. As dimensões antropométricas estão diretamente envolvidas ao alcance 

dos movimentos do corpo humano e as posturas adotadas no ambiente de trabalho. 

A antropometria é utilizada para se projetar postos de trabalho que atendam 

a maioria dos trabalhadores, evitando riscos de lesões ocupacionais. É importante 

definir as dimensões corporais de todos os trabalhadores para ajustá-los em uma 

postura o mais confortável possível, pois em um local de trabalho observamos 

medidas distintas, existem funcionários de 1,50m e outros de 2,00m que utilizam o 

mesmo assento de cadeira, por exemplo.  

A antropometria intervém nos limites físicos do homem: posturas, raios de 

ação, esforços musculares; nas exigências quanto aos dispositivos e comandos; nas 

exigências quanto às informações a prestar ao operador; no ambiente físico e nos 

aspectos psicossociais.  

Além de observar e analisar as medidas, outros fatores influenciam, como a 

idade do trabalhador, quanto mais velho menos mobilidade terá o corpo e a roupa e 

UNIDADE 3 

CONTEÚDOS 

ANTROPOMETRIA 

TABELAS DE LEVANTAMENTO ANTROPOMÉTRICO 

 



equipamentos de proteção individual (EPI), um capacete ou uma luva alteram as 

dimensões e flexibilidade dos movimentos. 

 

Previsão de aulas: duas aulas  

 

Mídia como recurso  

 

Impressa 

Livro: Manual de Ergonomia – Adaptando o Trabalho ao Homem – K. H. E Kroemer, 

E. Grandjean 

Imagens e instrumentos de medidas 

Software Antroprojeto 

 

Orientações Metodológicas  

 

 Aula expositiva: conceitos e aplicabilidade da antropometria; 

 Apresentar e manusear os instrumentos para medições antropométricas, e 

aqueles que não forem possíveis mostrar imagens.  (Anexo II) 

 Movimentos práticos para observação e consciência corporal dos ângulos 

corporais nas posições sentadas e em pé.  

 Realizar as medidas para trabalhos sobre cadeira:  

 Inicialmente o professor realiza a tomada de medidas de alguns 

estudantes; 

 Em seguida formar duplas e medir um ao outro; 

 O registro de dados antropométricos deverá seguir sempre o lado direito 

do avaliado, mesmo no caso em que este lado não corresponda ao lado 

dominante do avaliado;  

 Observar a postura do avaliado, que deverá ser compatível com o 

procedimento de registro do dado;  

 Anotar as medidas aferidas para comparar com tabelas antropométricas 

disponíveis no livro acima; 

 

https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#my-drive


 

Fonte: http://www.drsergio.com.br/ergonomia/curso/antrop.html 

 

- De posse da medida da estatura (altura) lançar no software Antroprojeto disponível 

no ftp://200.17.71.9/public/Utilitarios&Drivers/Antroprojeto.exe e comparar com as 

medidas registradas. 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

 

Avaliação prática, verificando como a proposta pedagógica vai sendo desenvolvida 

ao longo do percurso metodológico.  

 

REFERÊNCIAS 

 

http://worksafety.blogspot.com.br/2011/06/antropometria-e-ergonomia.html. Acesso 

em: 11/11/2014.  

 

 

 

O estudo da altura é muito importante porque esta medida se relaciona com quase 

todas as medidas somáticas, além de ser importante para estudos biotipológicos e 

raciais.  

 

ftp://200.17.71.9/public/Utilitarios&Drivers/Antroprojeto.exe
http://worksafety.blogspot.com.br/2011/06/antropometria-e-ergonomia.html


 

 

 
 
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/350396/ 

 
AÇÃO 1 – FISIOLOGIA E ANATOMIA  

 

De acordo com o conceito de desenvolvimento humano e qualidade de vida, 

torna-se necessário conhecer o sujeito em seus aspectos neurofisiológicos, 

emocionais e sociais e, sabendo-se que a Ergonomia tem por objetivo adequar o 

trabalho às características do homem, sejam físicas ou psíquicas, esta unidade tem 

por finalidade apresentar os conhecimentos mínimos de como nosso organismo 

funciona e quais são suas limitações. 

A anatomia estuda e conceitua os órgãos, a fisiologia estuda o 

funcionamento e a relação entre eles e, através desses conhecimentos 

compreendemos as reações do organismo a determinadas circunstâncias laborais. 

Esses conhecimentos instrumentalizam os estudantes para desenvolver projetos 

que correspondam a tais características. 

Nesta unidade estudaremos o sistema muscular e ligamentos que são 

responsáveis pelo movimento do corpo, pela velocidade e precisão dos mesmos e 

pela força aplicada, além das fontes de energia utilizadas pelos músculos durante 

uma atividade laboral.  

 

Previsão de aulas: quatro aulas  

UNIDADE 4  

CONTEÚDOS 

FISIOLOGIA DO TRABALHO MUSCULAR 

BIOMECÂNICA OCUPACIONAL: GESTOS, POSTURAS E MOVIMENTOS 

OBJETIVOS:  
 
 
Identificar musculatura 

exigida durante uma atividade 
laboral. 

 
Manipular software que 

ilustre o sistema muscular 

antagônico 

http://slideplayer.com.br/slide/350396/


Mídias como recursos 

 

Internet 

Lousa digital 

Livro: Ergonomia Aplicada à Anatomia e à Fisiologia do Trabalhador 

Livro: Manual de Ergonomia: Adaptando o trabalho ao homem. Capítulo I 

 

Orientações Metodológicas 

 

 Aula expositiva sobre as bases fisiológicas do trabalho muscular; 

 Interação dos estudantes na lousa digital explorando o material referente o 

conteúdo proposto. 

 Calculo de IMC  

 Conhecer e aplicar nos estudantes um protocolo de avaliação física. 

Disponível no site:  

 http://www.saudeemmovimento.com.br/saude/avaliation_fisica.asp 

 

Avaliação 

 

Avaliação será escrita, através de questões objetivas e descritivas do 

conteúdo e durante a avaliação física a avaliação será prática, verificando como a 

proposta pedagógica vai sendo desenvolvida ao longo do percurso metodológico. 

 

 

AÇÃO 2 – BIOMECÂNICA OCUPACIONAL: GESTOS, POSTURAS E MOVIMENTOS  

 

 Nesta ação vamos estabelecer uma relação entre o corpo em movimento e 

a atividade laboral. Estudar os gestos e posturas que estão diretamente ligados às 

circunstâncias do trabalho, preferencialmente utilizando a função exercida pelos 

estudantes que atuam no mercado de trabalho. Com especial destaque para a 

coluna vertebral e a postura. Relacionar os gestos e posturas com as lesões por 

esforços repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.  

As posturas estão diretamente relacionadas com os gestos que são 

utilizados para realizar as tarefas laborais. Algumas exigem mais fisicamente e 

http://drauziovarella.com.br/obesidade/imc/
http://www.saudeemmovimento.com.br/saude/avaliation_fisica.asp


outras mentalmente, no entanto em ambas o sujeito está passível de uma postura 

inadequada que consequentemente causará danos à sua saúde.  

 

Previsão de aulas: quatro aulas 

 

Mídias como recursos 

 

Lousa digital 

Livro: Ergonomia Aplicada à Anatomia e à Fisiologia do Trabalhador 

Livro: Manual de Ergonomia: Adaptando o trabalho ao homem. Capítulo I 

Sites com protocolos de avaliações: física, postural, músculos alavanca, 

antagônicos, consumo de energia, IMC. 

Software disponível em: http://www.visiblebody.com/products/ 

 

Orientações Metodológicas 

 

 Aula expositiva sobre as bases fisiológicas do trabalho muscular; 

 Interação dos estudantes na lousa digital explorando o material referente o 

conteúdo proposto; 

 Elencar as atividades laborais dos estudantes; 

 Selecionar duas atividades laborais; 

 Analisar as posturas e músculos exigidos para executar as tarefas laborais; 

 Verificar a musculatura exigida e sua respectiva musculatura antagônica 

através do software; 

 

REFERÊNCIAS  

KROEMAR, K.H.E; E. Grandjean.. Manual de Ergonomia: Adaptando o trabalho 

ao homem. trad. Lia Buarque de Macedo Guimarães. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 

2005. 

PINHEIRO, Ana Karla da Silva; Maria Beatriz Araújo França. Ergonomia Aplicada à 

Anatomia e à Fisiologia do Trabalhador. Goiânia: AB, 2006. 

 

 

 

http://www.visiblebody.com/products/


 

OBJETIVO:  
 

 Integrar teoria e prática visando aplicabilidade no contexto profissional 
 

 

 AÇÃO 1 – LEITURA CRÍTICA DE COMUNICAÇÃO – LCC 

 

O LCC (Leitura Crítica de Comunicação) é um programa de leitura da 

comunicação desenvolvido pela UCBC (União Cristã Brasileira de Comunicação 

Social), que tem o objetivo de instrumentalizar a análise do processo de 

comunicação, orientando a leitura do fenômeno comunicacional buscando uma 

mudança de comportamento na sua relação com os meios de comunicação, a partir 

da identificação da ordem cultural dominante e de como as pessoas e organizações 

estão colaborando para legitimá-la ou transformá-la, do ponto de vista dos princípios 

cristãos e/ou da cidadania, da ética e da solidariedade. 

“Esta escolha parte do princípio de que o objetivo que se quer 
atingir não é a simples decodificação dos signos, mas a confrontação entre 
a consciência do usuário e o seu universo simbólico, por um lado, e a gama 
de valores veiculados pelo diversos meios de comunicação, por outro.” 
(GOMES, 1986, p.130)  

Estes problemas estão na sociedade e, também, na programação da TV. 

Por isso, nosso trabalho deve ser o de estimular uma discussão. Nesse sentido, a 

escola precisa formar cidadãos críticos que comecem a recusar certas coisas 

mostradas na TV, sobre o consumismo presente ao longo da programação das TVs 

comerciais. 

O professor assume uma postura pedagógica não-diretiva e dialógica, no 

sentido de estimular o diálogo no grupo, levando sempre em questão que a leitura 

deverá conter os princípios éticos, de cidadania e solidariedade.  

 

 

UNIDADE 5 

CONTEÚDOS 

GINÁSTICA LABORAL 

FADIGA FÍSICA E MENTAL 

PAUSAS DE RECUPERAÇÃO DURANTE A JORNADA E INTERVENÇÃO 

ERGONÔMICA 

RELAXAMENTO E CONDICIONAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor deverá ter a preocupação de provocar para que o grupo chegue, 

por si só, a essas conclusões.  

              Para tal, é necessário ser crítico em relação àquilo que a mídia veicula. E 

cabe à escola contribuir para esse espírito crítico. 

 

Previsão de aulas: duas aulas  

 

Mídia como recurso 

 

Televisão  

.  

Orientações Metodológicas 

 

 Analisar os programas televisivos que tratam da atividade física; Analisar a 

aplicabilidade da programação e discutir a fidedignidade das informações; 

 

O professor deverá explicar, se necessário: 

- Os princípios éticos, de cidadania e solidariedade, a fim de que todos 

entendam. 

- O que são recursos de comunicação: narração, entrevistas, imagens, trilha 

sonora etc. no caso de audiovisual; recursos gráficos, titulação, paginação, 

fotografias etc. no caso de impressos; locução, entrevistas, sonorização etc. no 

caso de rádio.  

- O que é uma mensagem explícita (aquilo que é dito claramente na 

notícia/reportagem) e o que é uma mensagem implícita (aquilo que nem 

sempre está claro, mas que acaba sendo “a moral da história”, a “verdade” 

passada pela notícia/reportagem). Pode-se dizer que a mensagem explícita é o 

elemento que completa a informação. É a mensagem que está sendo passada 

por um emissor a um receptor, por meio de um veículo. Já a mensagem 

implícita é a que completa o processo de comunicação. É o que o receptor 

entendeu e, a partir do qual, emitiu nova informação, completando o processo 

comunicacional. Essa emissão informativa do receptor, que passa a ser um 

emissor, pode ser de diferentes maneiras: retorno ao emissor; ação concreta 

na sociedade; uma maneira nova de entender um fato e, por isso, de agir sobre 

ele, que pode ser, inclusive, por meio da mera concordância ou discordância 

interior. 

 



 Verificar se os programas de atividades sugeridos estão de acordo com as 

necessidades e objetivos do local de trabalho; 

 Selecionar os programas; 

 Elencar as necessidades do local de trabalho; 

 Examinar em artigos científicos as informações vinculadas de forma a 

certificar-se de sua credibilidade; 

O professor tem o papel de orientar e coordenar as discussões, facilitando 

ao próprio grupo a compreensão do processo comunicativo em questão. Para isso, 

os seguintes passos precisam ser seguidos: 

Iniciar com um diálogo que poderá ser direcionada pelas questões abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dividir o grande grupo em equipes homogêneas: homens, mulheres, casados, 

solteiros, jovens etc., para que nas equipes apareçam às diferentes posições 

presentes na sociedade; 

1. Você acha que os jornalistas conseguem ser objetivos, neutros, ao noticiarem um 
fato? 

2. Sua credibilidade varia em função da emissora e do programa que assiste? 

3. Você se recorda de algum caso em que a imprensa tenha sido acusada de 
manipular informações? Qual? 

4. Você se lembra de dois ou mais telejornais que ao noticiarem o mesmo fato 
terminaram repassando informações desencontradas para o telespectador? 

5. O que você procurou fazer para saber qual era a informação verdadeira? 

6. Você acha que a imprensa deva ter total liberdade para investigar e noticiar os 
fatos? 

7. Ou em sua opinião, é importante existir alguma instância que regule o trabalho da 
imprensa? 

8. Que instância deveria ser essa, e o que seria da sua competência fazer? 

9. Pense em programas da televisão brasileira que considera inovadores e de boa 
qualidade? 

10. Por que você classifica esses programas como inovadores e de boa qualidade? 

11. Em sua opinião, quais programas marcam a memória da televisão nacional? Por 
quê? 

11. Você aprende coisas através dos programas veiculados pela TV? O quê, por 
exemplo? 

13. Você acha que, quando a TV se propõe a ensinar ela é eficiente? 

14. Quais os programas de televisão que mais lhe ensinam coisas sobre o mundo e 
sobre as pessoas? 



 Todos assistem justos aos programas sugeridos, e reserva-se um tempo para 

a equipe selecionar um programa a ser analisado.  

  Os programas a serem analisados devem ser definidos com o grupo, o 

professor irá sugerir as possibilidades abaixo e acatar as sugestões dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 A equipe deverá responder às seguintes perguntas: 

 

Análise da matéria/reportagem: 

 

1. Quais matérias/reportagens mais chamaram a atenção do grupo? 

(percepção sensorial). Selecionar três ou quatro matérias/reportagens e fazer a 

seguinte análise de cada uma. 

 

2. Que recursos de comunicação (imagens, texto, narração, trilha sonora, 

personagens, edição etc.) se destacam na matéria? (análise de linguagem). 

 

3. Qual é a mensagem explícita dessa matéria? (análise de conteúdo: tema) 

 

4. Há alguma omissão de informação nessa matéria? (análise de conteúdo: 

apagamentos) 

 

5. Qual é a mensagem implícita dessa matéria? (análise de mensagem: 

valor) 

 

6. Essa mensagem implícita está de acordo com os princípios éticos, de 

cidadania ou de solidariedade? 

 

http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/t/edicoes/v/testes-nos-eua-

mostram-que-o-cerebro-pode-ficar-mais-forte-preparado-e-esperto/3676016/ 

http://globotv.globo.com/tv-anhanguera-go/ja-1a-edicao/v/tv-trabalho-da-dicas-

para-motivar-funcionarios-nas-empresas/3677036/ 

http://globotv.globo.com/tv-centro-america/bom-dia-mt/v/ginastica-laboral-

oferece-beneficios-para-a-saude/3515701/ 

http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2014/09/22/15207979-

depressao-atinge-350-milhoes-de-pessoas-no-mundo.html 

http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/t/edicoes/v/testes-nos-eua-mostram-que-o-cerebro-pode-ficar-mais-forte-preparado-e-esperto/3676016/
http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/t/edicoes/v/testes-nos-eua-mostram-que-o-cerebro-pode-ficar-mais-forte-preparado-e-esperto/3676016/
http://globotv.globo.com/tv-anhanguera-go/ja-1a-edicao/v/tv-trabalho-da-dicas-para-motivar-funcionarios-nas-empresas/3677036/
http://globotv.globo.com/tv-anhanguera-go/ja-1a-edicao/v/tv-trabalho-da-dicas-para-motivar-funcionarios-nas-empresas/3677036/
http://globotv.globo.com/tv-centro-america/bom-dia-mt/v/ginastica-laboral-oferece-beneficios-para-a-saude/3515701/
http://globotv.globo.com/tv-centro-america/bom-dia-mt/v/ginastica-laboral-oferece-beneficios-para-a-saude/3515701/
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2014/09/22/15207979-depressao-atinge-350-milhoes-de-pessoas-no-mundo.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2014/09/22/15207979-depressao-atinge-350-milhoes-de-pessoas-no-mundo.html


Análise da fidedignidade: 

 

Para realizar esta análise os 

estudantes utilizarão os artigos 

relacionados no quadro ao lado e 

deverão responder aos 

questionamentos abaixo. 

 

1.  Esse produto cultural está 

relacionado com algum artigo 

científico? 

2. Os fatos divulgados estão 

de acordo com as pesquisas 

relacionadas ao assunto? Descreva? 

3. Apontar as possíveis 

contradições entre as o programa e 

os artigos científicos analisados.  

- após a discussão pelas 

equipes, volta-se ao grande grupo 

para a apresentação de cada equipe 

e discussão em plenário; 

 

Avaliação 

Processual: quando reconhece que a aprendizagem acontece em diferentes 

tempos, por processos singulares e particulares de cada sujeito, tem ritmos próprios 

e lógicas diversas, em função de experiências anteriores mediadas por 

necessidades múltiplas e por vivências individuais que integram e compõem o 

repertório a partir do qual realizam novos aprendizados, e ressignifica os antigos. 

(PARANÁ, 2010 p.30) 

 

AÇÃO 2 – GINÁSTICA LABORAL 

 

Efeitos da ginástica laboral em 
funcionários de teleatendimento 
Resende MCF, Tedeschi CM, 
Bethônico FP,Martins TTM. ACTA 
FISIATR 2007; 14(1): 25 – 31 
 
Ginástica Laboral 
Revista Educação Física – 
Agosto/2004 

 
Ginástica Laboral como ferramenta 
de prevenção para a melhoria da 
qualidade de vida 
Leal L F C, Mejia DPM 

Comportamentos relacionados à 
saúde entre participantes e não 
participantes da ginástica laboral. 
Costa JBY, Grande AJ, Grande GC, 
Guarido EA, Loch MR, Reichert FF. 
Rev Bras Cineantropom Desempenho 
Hum 2011, 13(2):131-137 

A contribuição de um programa de 
ginástica laboral para a aderência 
ao exercício físico fora da jornada 
de trabalho 
Costa AF, Dias ÂG, Nunes WJ, Silva 
VF, Vale RGS 

Ginástica Laboral: Transformando 
empresas em equipes vencedoras 
e saudáveis 
Revista Confef 

 



A Ginástica Laboral começou a ser compreendida como um grande 

instrumento na melhoria da saúde física do trabalhador, reduzindo e prevenindo 

problemas ocupacionais, através de exercícios específicos que são realizados no 

próprio local de trabalho. 

O objetivo da Ginástica Laboral é promover adaptações fisiológicas, físicas e 

psíquicas, por meio de exercícios dirigidos que: 

 

 Trabalham a reeducação postural, 

 Aliviam o estresse, 

 Diminuam o sedentarismo; 

 Aumentam o ânimo para o trabalho; 

 Promovam a saúde e uma maior consciência corporal; 

 Aumentam a integração social; 

 Melhoram o desempenho profissional; 

 Diminuam as tensões acumuladas no trabalho; 

 Previnam lesões e doenças por traumas cumulativos, como as LER (Lesões 

por Esforços Repetitivos) e os DORT (Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho). 

 Diminuam a fadiga visual, corporal e mental por meio das pausas para os 

exercícios. 

 

RELAXAMENTO 

 

Podemos entender por "relaxar" não somente os momentos em que estamos 

"parados" ou sem qualquer atividade corporal, mas justamente o contrário: é em 

nossas atividades que podemos encontrar relaxamento. O relaxamento está 

relacionado ao ato de entregar-se ao que se faz, estando exatamente onde se está e 

participando com todo o seu ser daquele exato instante. 

 

Previsão de aulas: quatro aulas para realização dos estudos teóricos. A prática será 

realizada no segundo semestre baseada nestes estudos.  



Mídia como recurso 

 

Impressa 

Livro: Doenças Ocupacionais – Vicente Pedro Marano, p. 139 – 155 

Ginástica Laboral: Princípios e aplicações práticas - Ricardo Alves Mendes, Neiva 

Leite  

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais – Antonio Lopes Monteiro, Roberto 

Fleury de Souza Bertagni, p. 101 - 119 

Software 

 

Orientações Metodológicas 

 

Aulas expositivas sobre o tema: Ginástica Laboral 

Pesquisa individual sobre a importância da Ginástica Laboral na prevenção de 

doenças ocupacionais.  

 

Avaliação 

 

Formativa: na medida em que o sujeito tem consciência da atividade que 

desenvolve, dos objetivos da aprendizagem, podendo participar na regulação da 

atividade de forma consciente, segundo estratégias metacognitivas que precisam ser 

compreendidas pelos professores. Podem expressar seus erros, como hipóteses de 

aprendizagem, limitações, expressar o que sabe o que não sabe e o que precisa 

saber; (PARANÁ, 2010 p.31). 

 

Algumas dicas para relaxar: 
 
• No trabalho: Alongar-se, periodicamente, principalmente nos trabalhos em que se 
permaneça sentado muitas horas.  
Caso seja possível, ouvir música.  
Parar, nem que seja por pouco tempo, como por exemplo, para beber água. 
• Em Casa: Massagear os pés com óleo ou creme de sua preferência. 
Dormir sem luz ou ruídos por perto como televisões ou rádios ligados. 
Prestar atenção na própria respiração durante o banho, por alguns segundos. 
• Realizando atividade física: O importante é exercitar-se com o que você realmente gosta. 
Procure respeitar o horário em que há disposição para exercitar-se. 
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OBJETIVO:  
 

 Analisar e mensurar se as demandas e necessidades dos estudantes foram 
atendidas;  

 Aferir se o uso das diversas mídias foi adequado ao conteúdo; 
 Examinar as dificuldades com cada mídia utilizada; 
 Descrever as habilidades desenvolvidas com o uso das mídias; 
 Investigar se o uso de diversas mídias contribuiu para a aprendizagem. 

 

 

O professor tem o papel de direcionar, orientar e coordenar as reflexões 

finais, facilitando ao próprio grupo a compreensão do processo de aprendizagem em 

questão. Iniciar com um diálogo que poderá ser direcionado pelas questões abaixo: 

 

 

 Comente como foi sua experiência de leitura do assunto proposto em meios 

e materiais diferentes. Como analisa as diferenças, se ocorreram? Que meio 

preferiu? 

 Gostaria de utilizar outra forma de sistematizar o conteúdo? 

 Que tipos de textos consultados mais subsidiaram a realização da tarefa? 

  Como avalia seu nível de conhecimento sobre o conteúdo de ergonomia 

após a aplicação da proposta? 

 Considera-se apto a realizar pesquisas em diferentes meios midiáticos?  

 Se sua resposta for sim. As aulas colaboraram para acrescentar esse 

conhecimento? E se sua resposta for não por que não se considera apto? 

 As diferentes mídias utilizadas contribuíram para a efetivação da 

aprendizagem?   

 Há possibilidades de aprofundar a temática tratada? Como? As aulas 

forneceram subsídios para esse aprofundamento?   

 Relate as dificuldades que você encontrou ao manusear as diferentes 

mídias. Relate também suas facilidades. 

Avaliação final da implementação da Produção Didático 
Pedagógica 



 Analise o material do ponto de vista da clareza, amplitude, conceituação 

utilizada, exemplos fornecidos, aplicação de conceitos, compreensão, 

gradação de dificuldades etc. 

  A sua escola dispõe de recursos que lhe permitam desenvolver um 

trabalho com as diferentes mídias? 

 

As reflexões serão anotadas e sistematizadas pelo professor, durante e após 

o debate.  

 

 

"Eu quero desaprender para aprender de novo. 

Raspar as tintas com que me pintaram. 

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos." 

 

Rubem Alves 
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