1.

OBJETIVO GERAL
O curso Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio na

modalidade de Educação de Jovens e Adultos pretende formar profissionais que
promovam o planejamento e o controle de ações de educação preventiva, que visem à
preservação da integridade física dos trabalhadores e a segurança nas atividades
ocupacionais, com uso de tecnologias, métodos e habilidades específicas. E, ainda, pela
modalidade do curso, oferecer acesso à Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio
àqueles que não o concluíram em idade regular, capacitando-os para o trabalho, emprego
e empreendedorismo, impulsionando o desenvolvimento econômico de Matão e região.
Para tanto, pretende-se ofertar um curso que atenda as necessidades particulares dos
estudantes jovens e adultos, trabalhadores, com metodologia diferenciada, a fim de
garantir a aprendizagem e a permanência nos estudos, conforme orientações da
Resolução CNE/CEB de nº 2, de 30 de janeiro de 2012. O incentivo à pesquisa, à leitura e
principalmente a articulação entre teoria e prática, serão os principais pilares do curso.
Desse modo, o profissional Técnico em Segurança do Trabalho será capaz de atuar de
forma ética, crítica e autonomamente no que se refere à tomada de decisões no mundo
do trabalho a partir da compreensão global e reflexiva acerca dos fundamentos científicotecnológicos do processo produtivo de sua práxis, exercício profissional, e seu papel na
transformação social mediante a apreensão dos saberes tecnológicos.

8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao
Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, são:



Formar profissionais com conhecimento técnico, possuidores de competências e
habilidades

administrativas

que

possam

fazer

parte

do

sistema

econômico/produtivo e interagir com ele;


Preparar os alunos para atuar na promoção de um ambiente de trabalho seguro,
em empresas públicas e privadas e em instituições nas áreas de saúde e
ocupacional;



Promover a integração dos alunos com empresas e instituições visando o
conhecimento do mercado e da realidade pós Escola;



Fomentar tanto o princípio educativo de pesquisa quanto o princípio cientifico
enquanto produção de conhecimentos direcionados a questões da segurança no
trabalho;



Possibilitar ao estudante domínio e conhecimentos nas diversas áreas da
Segurança do Trabalho, permitindo-lhe atuar com eficiência no desenvolvimento
de suas atividades profissionais;

