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I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1. Competência: Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, 

experimento, leitura de textos, imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao 

tema biológico em estudo. 

  Habilidades 

1.1. Utilizar códigos de linguagem científica pertinentes a diferentes contextos e situações. 

1.2. Utilizar a representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções, 

conhecimentos, experiências, etc. 

1.3. Elaborar e/ou fazer uso de textos (escritos, orais, iconográficos) pertinentes a diferentes 

instrumentos e meios de informação e formas de expressão, tais como jornais, 

quadrinhos, charges, murais, cartazes, dramatizações, “home-pages”, poemas, 

monografias, cartas, ofícios, abaixo-assinados, propagandas, jogos, música, etc. 

Identificar e/ou utilizar fontes e documentos pertinentes à obtenção de informações 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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desejadas. 

      1.5.Usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações em 

textos e “sites” de pesquisa na Internet. 

  Valores e Atitudes 

a) Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais. 

b) Valorização das possibilidades de descobrir a si mesmo e o mundo através das 

manifestações da língua pátria. 

c) Interesse e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e íntegra. 

Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de comunicação. 

2. Competência: Compreender o fenômeno da vida como manifestação de sistemas 

organizados e integrados, em constante interação com o ambiente, relacionando fatos, 

processos e idéias em Biologia. 

  Habilidades: 

2.1- Formular questões, problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões, etc. 

2.2- Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução de problemas, 

fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de dados coletados. 

2.3- Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, diagramas, fórmulas, 

tabelas, gráficos, plantas, mapas, cartazes sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, 

manuais, etc. 

   Valores e Atitudes 

a) Iniciativa para buscar a solução de problemas. 

Respeito à natureza, reconhecendo-se como organismo e, portanto, sujeito aos mesmos 

processos e fenômenos que os demais. 

3. Competência: Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, 

fruto da conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e 

tecnológicos. 

  Habilidades: 

3.1- Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do senso 

comum relacionados a aspectos biológicos. 

3.2- Reconhecer os processos de intervenção do homem na natureza para a produção de bens, 

o uso social dos produtos desta intervenção e suas implicações ambientais e sociais. 

3.3- Relacionar o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, considerando a 

necessidade de melhoria da qualidade de vida coletiva e as concepções de desenvolvimento 
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sustentável. 

   Valores e Atitudes 

a) Reconhecer-se como agente e paciente de transformações intencionais por ele 

produzidas em seu ambiente. 

b) Valorizar o trabalho coletivo apresentando senso de cooperação e de responsabilidade. 

Criticidade na análise dos avanços tecnológicos e de suas aplicações na sociedade. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

A Diversidade e a Classificação dos Seres Vivos Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas, exercícios. 
 

11/02 a 19/02 

Vírus 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas, seminário, 
exercícios, projeto interdisciplinar . 

 

22/02 a 11/03 

Reino Monera Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas, exercícios,  
 

14/03 a 24/03 

Reino Protista - Algas 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas, exercícios, 
projeto interdisciplinar 

28/03 a 08/04 

Reino Protista - Protozoários 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas, seminário, 
exercícios 

11/04 a 29/04 

Reino Fungi 
Aula expositiva ,pesquisa, caderno de esquemas e 
exercícios.  

 

02/05 a 13/05 

Reino Plantae  - Origem e evolução Aula expositiva, vídeo, caderno de esquemas e exercícios.. 16/05 a 25/05 

Reino Plantae  - Briofitas 
Aula expositiva, pesquisa, trabalho em equipe, seminário, 
caderno de esquemas e exercícios, slides 

 

30/05 a 10/06 

Reino Plantae  -Pteridofitas 
Aula expositiva, pesquisa, , caderno de esquemas e 
exercícios,slides 

 
13/06 a 24/06 

Reino Plantae - Gimnospermas 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e 
exercícios, slides 

27/06 a 06/07 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Reino Plantae - Angiospermas 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e 
exercícios, projeto interdisciplinar, slides. 

18/07 a 29/07 

Reino Animale- Poríferos 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e 
exercícios, slides 

01/08 a 12/08 

Reino Animale - Cnidários 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e 
exercícios, slides 

15/08 a 26/08 

Reino Animale - Platelmintos 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e exercícios 
slides 

29/08 a 16/09 

Reino Animale - Nematelmintos 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e exercícios 
slides 

19/09 a 30/09 

Reino Animale - Moluscos 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e exercícios 
slides 

28/09 a 09/10 

Reino Animale - Anelideos 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e exercícios 
slides 

03/10 a 21/10 

Reino Animale - Artropodes 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e exercícios 
slides 

24/10 a 11/11 

Reino Animale - Equinodermos 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e exercícios 
slides 

16/11 a 30/ 11 

Introdução aos Cordados 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e exercícios 
slides 

01/12 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

  
1. Conhecer diferentes formas de 
obter informações (observação, 
experimento, leitura de textos, imagem, 
entrevista), selecionando aquelas 
pertinentes ao tema biológico em estudo. 
 
 
2. Compreender o fenômeno da vida 
como manifestação de sistemas 
organizados e integrados, em constante 
interação com o ambiente, relacionando 
fatos, processos e ideias em Biologia. 
 
3.  Reconhecer a Biologia como um 
fazer humano e, portanto, histórico, fruto 
da conjunção de fatores sociais, políticos, 
econômicos, culturais, religiosos e 
tecnológicos . 
 
 
 

 

 Pesquisa e 
apresentação escrita 
/ oral 

 Relatórios 

 Avaliação escrita 
individual 

 Caderno de 
esquemas 

 Seminários 
 

 

 Capacidade de fazer 
relações. 

 Precisão, clareza e 
organização. 

 Criticidade e coerência. 

 Domínio dos conteúdos. 

 Pontualidade e 
responsabilidade. 

 

 
 

 Síntese escrita com as 
informações selecionadas. 
 

 Organizar respostas de 
forma clara e objetiva. 

 

 Relato da situação 
proposta, utilizando a 
fundamentação  teórica. 

 

 Linguagem clara e 
criticidade . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X X X X X 

Março 
X X X X 

 
Abril 

X X X X 
 

Maio 
X X X X X 

Junho 
X X X X 

 
Julho 

X X X X X 

Agosto 
X X X X 

 
Setembro 

X X X X 
 

Outubro 
X X X X X 

Novembro 
X X X X 

 
Dezembro 

X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Biologia Hoje – Linhares e Gewandsznajder – Ed. Ática.  

Biologia Integrada – Luiz Eduardo Cheida -  Ed. FTD. 

Pequenos Seres Vivos – Gilberto Martho – Ed. Ática. 

Biologia Vegetal – Raven, Evert e Eichhorn - Ed. Guanabara 

Plantas Medicinais – Martins, Castro, Castellani e Dias – Ed. UFV 

Princípios Integrados de Zoologia – Hickman, Roberts e Larson – Ed. Guanabara. 

 
 

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Fevereiro 
Dia 12 – Recepção aos novos alunos 
Abril 
Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  
Dia 20 – passeio cultural à São Paulo . 
Maio 
Dia 10 a 12 -  “Semana Paulo Feire” 
Dia 6 a 7 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
Junho 
Dia 24 – Festa Junina 
Agosto 
Dia 12 – Visita as creches 
Dia 15 – Dia da Informática 
Dia 21 – Festa do Folclore  
Setembro 
Dia 16 – Etec in concert 
Outubro 
Dias 17 a 21 –  apresentação das peças teatrais 
 
Novembro 
Dias 10,11,12 – Mostra de GE 
Dias 29 e 30 –  Apresentação dos TCC 
 
Projetos do Ensino Médio: 
- “Deu Zica” 
- Folclore 
- Coração solidário 
- Bullying ? Tô fora! 
- Que droga é essa. 
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos nas situações de aprendizagem diárias, com os recursos e metodologias 

previstos no ITEM IV – Instrumentos de Avaliação, além de outros: pesquisa bibliográfica; pesquisa webgráfica; 

pesquisa de campo em empresas; estudo de caso; atividade prática nos laboratórios de informática; produção de 

relatórios; produção de textos diversos; participação em projetos sociais, interdisciplinares . 

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo. 
 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso . 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data:  03/03/2016  

 

 

 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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ETEC Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

                    Ensino Médio                          Ensino Técnico     

Série/Módulo: 2º Habilitação Técnica: Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Professor(es) Componente(s) Curricular(es) 
C.H. 

semanal 

Gustavo Miranda Educação para cidadania 2 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

 

Aprender a articular entre si diferentes linguagens, códigos e tecnologias de informação e 
comunicação; confrontar opiniões e pontos de vistas diferentes e argumentar na defesa de suas 
idéias; pesquisar e sistematizar informações relevantes para a compreensão e resolução de 
problemas sociais na comunidade em que vivem; perceber e articular as relações entre 
desenvolvimento científico e transformações sociais.  
Ações de Cidadania: Algumas possibilidades de trabalho: ações comunitárias; educação; 
divulgação e defesa de direitos; campanhas; prestação de serviços à comunidade; trabalhos 
voluntários em associações e organizações sociais e outros.  

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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Projeto Curricular 

X  
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos
1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na produção oral , 
escrita e informática.  
Reconhecer a informática como ferramenta para novas estratégias de 
aprendizagem, capaz de contribuir de forma significativa para o 
processo de construção do conhecimento, nas diversas áreas e 
projetos sociais. 

- Diversificação de materiais ou recursos didáticos ( uso do 
computador, jornais  , revistas ,livros de divulgação científica, 
manuais técnicos, vídeos e filmes). 

- Aulas com  diálogo  

 

  

 
23 /01  a   31/03 

Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, 
pensar, agir e sentir de quem os produz. 
 

Estudos do meio (visitas: industrias, instituições,usinas, 
estações de tratamento de água e esgoto, feiras). 

– Simulação de empresas 

 

 

 
01/04 a 07/04 

Entender a importância das tecnologias contemporâneas de 
comunicação e informação para planejamento, gestão, organização e 
fortalecimento do trabalho de social 

 - Diversificação de materiais ou recursos didáticos ( uso do 
computador, jornais  , revistas ,livros de divulgação científica, 
manuais técnicos, vídeos e filmes). 

-Apresentações escritas e orais feitas pelos alunos 

- Aulas  com  diálogo 

-Simulação de empresas/Apresentação das empresas e 
projetos sócias  

 

 
07/04  a 09/05 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Compreender as transformações no mundo social e o novo perfil de 
qualificação exigida, gerados por mudança na ordem econômica. 
Selecionar estratégias de resolução para problemas sociais  
 

-Apresentações escritas e orais feitas pelos alunos 

- Aulas  com  diálogo 

 

 
 

 
09/05 a 10/06 

Utilizar adequadamente as empresas fictícias para solucionar 
problemas sociais, reconhecendo suas limitações e potencialidades. 
 

- Diversificação de materiais ou recursos didáticos ( uso do 
computador, jornais  , revistas ,livros de divulgação 
científica, manuais técnicos, vídeos e filmes). 

- Aulas  com  diálogo 

-– Simulação de empresas 

 

 
13/07 a  11/09 

Conhecer o conceito de rede,diferenciando as globais, com a Internet, 
que teriam a finalidade de incentivar a pesquisa e a investigação 
graças às formas digitais 
 

– Simulação de empresas 

- Aulas  com  diálogo 

- Aulas de informática 

 

 
11 /09  a 24/10 

Reconhecer o papel da informática na organização da vida sócio 
cultural e na compreensão da realidade, relacionando o manuseio do 
computador a casos reais, seja no mundo do trabalho ou na vida 
privada. 

– Simulação de empresas 

- Aulas  com  diálogo 

- Aulas de informática 
 

 
24/10 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1.1.1- Aplicar conceitos e 
princípios de gestão, 
planejamento, organização, 
Controle e avaliação de 
atividades profissionais de 
negócios. 
 
 
 
1.1.2 - Empregar critérios e 
aplicar procedimentos 
próprios da análise, 
interpretação e crítica de 
documentos de natureza 
diversa. 
 
1.1.3 -Colher dados e 
informações através de 
entrevistas. 
 
 
 
1.1.4 - Relacionar as 
diferentes opiniões com as 
característica, valores, 
histórias de vida e interesses 
dos seus emissores. 

A- Aplicar conhecimentos  
teóricos às situações práticas. 
 
 
 
 
 
 
 
B - Conhecer as funções 
básicas da informática: 
planilhas de cálculos e 
aplicativos, editores de texto. 
 
 
 
 

C-  Organizar informações 
 
 
 
 
D - Conhecer e aplicar a 
comunicação em cada caso da 
empresa 
 
 

A -Propor aos alunos atividades 
ou apresentar-lhes situações 
em que sejam necessárias uma 
ou várias tarefas, tais como a  
expressão de uma mesma idéia 
em diferentes formas de 
linguagem. 
 
 
B - Elaboração de entrevistas 
e/ou questionário 
Usar corretamente técnicas de 
informática 
 
 
 
 
C - Representações e 
demonstrações práticas 
 
 
 
 
D - Definir etapas e 
cronogramas 
 
 

A - Utilizar os mecanismos de 
coerência e coesão na 
produção oral e escrita e 
desempenho nas aulas de 
informática. 
 
 
 
 
B - Clareza,  concisão e 
precisão 
 
 
 
 
 
 
C - Clareza, criticidade e 
empatia. 
 
 
 
 
D- montagem do cadastro do 
cliente 
 
 

- Relatório das atividades 
- Manuseio do computador 

para agilizar as ações. 
 
 
 
 
 
- Desempenho no processo de 
comunicação 
-Relatar corretamente a 
informação 
 
 
 
 
- Desempenho prático que 
evidencie as necessidades, 
objetivos dos clientes, 
explicitados de acordo com 
critérios estabelecidos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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1.1.5 -Comparar as 
informações recebidas 
identificando pontos de 
concordância e divergência. 
 
 
 
 
 
2.3.1- Identificar o problema 
e formular  questões que 
possam explicá-lo e orientar 
a sua solução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2..3.2. Comparar 
problemáticas atuais com as 
de outros momentos 
históricos.  
 

 
E- Identificar características 
comportamentais dos clientes e 
técnicas de relacionamento 
interpessoal ente clientes e 
investidores da empresa 
 
 
 
 
F - Técnicas de identificação de 
características pessoais de 
comportamento, em diversas 
situações de relacionamento 
entre a empresa e seu cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
G -Selecionar fontes de 
informações 
 

E- Relatórios oral ou escrito 
produção de jornais, artigos, 
quadrinhos, charges, murais, 
cartazes, dramatizações, home 
page  ou outros instrumentos 
de informação, representação e 
comunicação 
 
 
 
F- Propor trabalhos em grupo  e 
observar e avaliar o 
desempenho do aluno na  
organização  de trabalho em 
equipe; em situações 
competitivas e naquelas que 
requerem cooperação; nos 
momentos em que  é 
imprescindível  a assertividade;  
na resolução  de  questões 
referentes à  ética e à cidadania      
 
G- Consultar diferentes fontes e 
órgão de informação: sites 
H -Parecer com análise de 
processo 

E- Valorização das técnicas de 
pesquisa, planejamento, 
organização e avaliação. 
 
 
 
 
 
 
 

F- Reconhecimento de sua 
responsabilidade no acesso, na 
produção, na divulgação e na 
utilização das informações. 

 Desempenho prático que 
evidencie as características dos 
diferentes tipos de clientes 
-Necessidades e objetivos dos 
clientes 
 
 
 
 
 
- Síntese oral ou escrita da 
proposta de solução dos 
problemas com:  
* fontes consultadas 
* informações selecionadas e 
organizadas em ordem de 
relevância 
Respeito aos direitos e deveres 
de cidadania. 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostilas    e   Recursos Audiovisuais: vídeos temáticos e recursos multimídia 

BIBLIOGRAFIA: 

        FORTE, Charles David e RAMIREZ, Paulo. Gestão Empresarial. Copidart Ed. Ltda. São Paulo. 2002 

    GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Jogos de Empresa e Técnicas Vivenciais. Makron Books Ltda Ed.  
São Paulo. 2002 
    VASCONCELLOS FILHO, Paulo de e PAGNONCELLI, Dernizo. Construindo Estratégias para Vencer! 
8ª ed.  Editora Campus. Rio de Janeiro, 2001 

Alves, João Lopes (coord.) - A Ética e o Futuro da Democracia. Lisboa. Ed.Colibri 

Tocqueville, Alexis. A Democracia na América. 

Remond, René. Por uma História Política. 

Código de Defesa do Consumidor, Legislação Trabalhista e Código de Ética do Administrador. 

 

 

V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos nas situações de aprendizagem diárias, com 

os recursos e metodologias previstos no ITEM IV – Instrumentos de Avaliação: 
Relatórios oral ou escrito produção de jornais, artigos, quadrinhos, charges, murais, cartazes, 
dramatizações, home page  ou outros instrumentos de informação, representação e comunicação. 
 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Gustavo Santos Miranda  

Assinatura:                                                                                        Data:13/02/2015 

 
 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso. 

Nome do coordenador(a): Rosangela Parzewski Neves 

Assinatura:                                                                                        Data:04/03/2016        
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
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Etec  Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Componente Curricular: Educação Física 

Série: 2º A, B e C C. H. Semanal: 02 

Professor: Luiz Antonio de Moraes 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

- Competências 

-Conhecer e refletir sobre as informações específicas da cultura corporal. 

-Selecionar estilos e formas de comunicar-se, expressar-se de uma forma eficaz e ética. 

-Identificar e reconhecer diferenças e similaridades na convivência e nas práticas pacíficas.  

-Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a identidade 

própria e a dos outros. 

-Habilidades 

-Representação e comunicação, desenvolver habilidades corporais através dos gestos, comportamento, 

movimento e expressão corporal; demonstrar autonomia na elaboração de atividades, iniciativa e interesse 

pelas variações de atividades físicas, enquanto objeto de pesquisa e área de interesse social e de mercado 

de trabalho promissor. 

-Investigação e compreensão,criatividade reflexão, interpretação e resolução de problemas, articulando e 

mobilizando valores como melhoria de suas aptidões físicas e a manutenção ou aquisição de saúde. 

-Contextualização sócio-cultural, convivência participativa e solidária,argumentando e 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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questionando,compreendendo as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando 

diferenças de desempenho, linguagem e expressão, passíveis de serem transmitidos através de gerações 

por meio de linguagens e significados. 

-Valores 

-Respeito a individualidade, à alteridade e a diversidade no convívio com as pessoas e com as outras 

culturas. 

-Valorizar a aprendizagem e a pesquisa. 

-Interessem em conhecer os outros. 

-Interesse em se auto conhecer. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

1-Atividades e aptidões. 
-Apresentação da competência e habilidade. 

-Apresentar proposta 
-Recepção aos novos alunos 

11/02 a 19/02 

2- Ginástica de Academia. 
-Corrida estacionaria (esteira, bicicleta ergométrica) 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Dinâmica em grupo simular corrida estática 
-Aula prática   

22/02 a 04/03 

3- Ginástica de Academia. 
-Natação, ginástica localizada, aero boxe, spinning, jump fit. 

-Aula expositiva 
-Demonstração ginástica localizada 
-Desenvolvimento de exercício de ginástica 

07/03 a 11/03 

4- Ginástica de Academia. 
- Musculação, ioga, alongamento, step, saltito com variações. 

-Aula expositiva 
-Avaliação do teste de alongamento 
-Demonstração de saltito para frente, lateral, para trás 
-Realização de exercício de alongamento 

14/03 a 24/03 

5- Exame antropométrico. 
- Peso e altura (aferição). 

-Analise resultados anteriores 28/03 a 08/04 

6- I.M.C (Índice da Massa Corporal). 
- Calcular o I.M.C dividir o peso pela altura ao quadrado. 

-Aula expositiva 
-Demonstração formula  
-Desenvolvimento individual de cada aluno 

11/04 a 15/04 

7- Jogo individual competitivo Tênis de Mesa. 
-Tênis de mesa, regras, o jogo, o serviço, a área de jogo. 

-Aula expositiva 
-Elaborar um desenho de uma mesa e sua dimenções 
-Amostragem de jogo 
-Desenvolvimento das regras 
-Aula prática 

18/04 a 06/05 
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________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

8- Jogo individual competitivo Tênis de Mesa. 
-Sistema de aceleração, equipamento, a mesa, a rede e seus 
acessórios. 

-Aula expositiva 
-Elaborar os equipamentos raquete, rede 
-Desenvolvimento do sistema de aceleração (jogo acelerado) 
-Aula prática 

09/05 a 13/05 

9- Jogo individual competitivo Tênis de Mesa. 
-A bola, a raquete, empunhadura, clássica, caneta, clássineta, 
técnica, jogo em (duplas ou simples). 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento da técnica de empunhadura 
-Aula prática 

16/05 a 03/07 

10- Jogo coletivo competitivo Voleibol. 
- Voleibol, fundamentos do esporte, toque de bola. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento do toque de bola  
-Troca de experiência 
-Experimentação tentar fazer o toque de bola 
-Pesquisa 

06/06 a 17/06 

11- Jogo coletivo competitivo Voleibol. 
- Manchete, saque, bloqueio, cortada, posionamento. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento do saque, bloqueio 
-Aula prática 
-Experimentação de posionamento 
-Simulado 

20/06 a 06/07 

12- Jogo coletivo competitivo Voleibol. 
- Levantamento, ataque e defesa, jogo adaptado, sistema 6X0, 4X2 e 
5X1. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento do sistema 6X0, levantamento 
-Aula prática 
-Experimentação da defesa e ataque 
-Organização de um jogo adaptado 

18/07 a 29/07 

13- Jogo individual competitivo Tênis de Campo. 
- Tênis de campo (teórico), quadra, superfície, 

-Aula expositiva 
-Demonstração de teoria do tênis de campo 
-Elaborar desenho da quadra 

01/08 a 05/08 

14- Jogo individual competitivo Tênis de Campo. 
- Rede, equipamento, pontuação, o jogo. 

-Aula expositiva 
-Elaborar os equipamentos do tênis de campo 
 

08/08 a 12/08 

15- Jogo coletivo competitivo Handebol. 
- Tática do handebol passe de bola, técnica defensiva. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento da tática do handebol 
-Aula prática 
-Organização de exercício de passes 

15/08 a 26/08 
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16- Jogo coletivo competitivo Handebol. 
- Sistema de marcação individual, sistema de marcação por zona, 
sistema ofensivo. 

-Aula expositiva 
-Dinâmica em grupo da marcação por zona 
-Demonstração de teoria 

29/08 a 09/09 

17- Esporte individual Damas. 
- Identificação do jogo, nomenclatura do tabuleiro. 

-Apresentação de modelo de tabuleiro 
-Aula expositiva 
-Demonstração de teoria 

12/09 a 23/09 

18- Esporte individual Damas. 
- Atribuição das peças, leis de captura, objetivo e resultado do jogo. 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Aula pratica 

26/09 a 07/10 

19- Esporte individual Damas. 
- As peças e seus movimentos, regras da limitação de lances. 

-Aula expositiva 
-Elaborar diagrama do movimento da Dama 
-Desenvolvimento do movimento das peças 

10/10 a 21/10 

20- Ginástica Alternativa. 
- A importância da atividade física, mostrada através de pesquisa e 
discussão em grupo. 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 

24/10 a 11/11 

21- Esporte coletivo competitivo Futsal. 
-Fundamentos dos esportes, passes e recepção, condução, drible e 
finta, finalização e chute. 

-Aula pratica 
-Pesquisa 
-Competições masculinas e femininas 
-Simulado 

16/11 a 25/11 

22- Esporte coletivo competitivo Futsal. 
-Marcação e desarme, goleiro, posições em quadra, fixo, ala 
esquerdo, ala direito, pivô e goleiro. 

-Aula pratica 
-Pesquisa 
-Competições em pequeno grupo  
-Organização e apresentação de marcação 

29/11 a 07/12 

23- Esporte coletivo competitivo Futsal. 
-Jogo adaptado. 

-Aula expositiva 
-Elaborar jogo adaptado 
-Aula prática 

12/12 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

- Conhecer e refletir sobre as informações 
específicas da cultura corporal. 
- Selecionar estilos e formas de 
comunicar-se, expressar-se de uma forma 
eficaz e ética. 
- Identificar e reconhecer diferenças e 
similaridades na convivência e nas 
práticas pacíficas.  
- Compreender os elementos cognitivos, 
afetivos, físicos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e a dos 
outros. 
 
 

- Atividades práticas. 
- Aulas expositivas. 
- Avaliação práticas. 
- Debates. 
- Atividades extraclasses 
- Avaliação práticas 
- Questões dissertativas. 
- Atividades práticas.  
 

- Expressividade, organização, 
segurança, postura e conhecimento do 
assunto. 
- Disponibilidade para envolverem-se 
em debates respeito pelas idéias 
alheias, responsabilidade e realização 
de atividades. 
- Cumprimento de prazos 
determinados, objetividade na 
elaboração de pesquisas e exercícios 
propostos. 
- Organização. 
- Disponibilidade para envolver-se no 
debate de idéias, respeito pelas idéias 
alheias, responsabilidade e realização 
de atividades. 
- Mínimo de acertos. 
- Compreensão das atividades e 
técnicas apresentadas. 
 

- Atividades extraclasses 
- Avaliação práticas. 
- Respeito ao colega, tolerância e 
atenção a opiniões diversas. 
- Domínio no uso adequado das 
atividades, respeitando os de cada 
indivíduo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X 

   
X 

Março 

    
X 

Abril 

   
X X 

Maio 
X X 

  
X 

Junho 

  
X 

 
X 

Julho 

     
Agosto 

X 
  

X X 

Setembro 

 
X 

   
Outubro 

    
X 

Novembro 
X 

 
X 

  
Dezembro 

      
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Tabuleiro de Damas 
- Revistas, jornais e internet. 
- Vídeo aparelho de som, retro-projetor. 
- Bolas e equipamentos diversos.                                                                                               
- Click Idéia 

 
 

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Fevereiro 
Dia 12 – Recepção aos novos alunos 
Abril 
Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  
Dia 20 – passeio cultural à São Paulo . 
Maio 
Dia 10 a 12 -  “Semana Paulo Feire” 
Dia 6 a 7 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
Junho 
Dia 24 – Festa Junina 
Agosto 
Dia 12 – Visita as creches 
Dia 15 – Dia da Informática 
Dia 21 – Festa do Folclore  
Setembro 
Dia 16 – Etec in concert 
Outubro 
Dias 17 a 21 –  apresentação das peças teatrais 
Novembro 
Dias 10,11,12 – Mostra de GE 
Dias 29 e 30 –  Apresentação dos TCC 
 
Projetos do Ensino Médio: 
- “Deu Zica” 
- Folclore 
- Coração solidário 
- Bullying ? Tô fora! 
- Que droga é essa. 
 

 
 

 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos nas situações de aprendizagem diárias, com os recursos e metodologias 

previstos no ITEM IV – Instrumentos de Avaliação, além de outros: pesquisa bibliográfica; pesquisa webgráfica; 

pesquisa de campo; estudo de caso; atividade prática; produção de relatórios; participação em projetos sociais, 

interdisciplinares  

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo. 
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VIII – Identificação: 

Nome do professor: Luiz Antonio de Moraes 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data:     03/03/2016  

 

 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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Etec  Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Componente Curricular: Educação Física 

Série: 2º A, B e C C. H. Semanal: 02 

Professor: Luiz Antonio de Moraes 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

- Competências 

-Conhecer e refletir sobre as informações específicas da cultura corporal. 

-Selecionar estilos e formas de comunicar-se, expressar-se de uma forma eficaz e ética. 

-Identificar e reconhecer diferenças e similaridades na convivência e nas práticas pacíficas.  

-Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a identidade 

própria e a dos outros. 

-Habilidades 

-Representação e comunicação, desenvolver habilidades corporais através dos gestos, comportamento, 

movimento e expressão corporal; demonstrar autonomia na elaboração de atividades, iniciativa e interesse 

pelas variações de atividades físicas, enquanto objeto de pesquisa e área de interesse social e de mercado 

de trabalho promissor. 

-Investigação e compreensão,criatividade reflexão, interpretação e resolução de problemas, articulando e 

mobilizando valores como melhoria de suas aptidões físicas e a manutenção ou aquisição de saúde. 

-Contextualização sócio-cultural, convivência participativa e solidária,argumentando e 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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questionando,compreendendo as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando 

diferenças de desempenho, linguagem e expressão, passíveis de serem transmitidos através de gerações 

por meio de linguagens e significados. 

-Valores 

-Respeito a individualidade, à alteridade e a diversidade no convívio com as pessoas e com as outras 

culturas. 

-Valorizar a aprendizagem e a pesquisa. 

-Interessem em conhecer os outros. 

-Interesse em se auto conhecer. 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

1-Atividades e aptidões. 
-Apresentação da competência e habilidade. 

-Apresentar proposta 
-Recepção aos novos alunos 

11/02 a 19/02 

2- Ginástica de Academia. 
-Corrida estacionaria (esteira, bicicleta ergométrica) 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Dinâmica em grupo simular corrida estática 
-Aula prática   

22/02 a 04/03 

3- Ginástica de Academia. 
-Natação, ginástica localizada, aero boxe, spinning, jump fit. 

-Aula expositiva 
-Demonstração ginástica localizada 
-Desenvolvimento de exercício de ginástica 

07/03 a 11/03 

4- Ginástica de Academia. 
- Musculação, ioga, alongamento, step, saltito com variações. 

-Aula expositiva 
-Avaliação do teste de alongamento 
-Demonstração de saltito para frente, lateral, para trás 
-Realização de exercício de alongamento 

14/03 a 24/03 

5- Exame antropométrico. 
- Peso e altura (aferição). 

-Analise resultados anteriores 28/03 a 08/04 

6- I.M.C (Índice da Massa Corporal). 
- Calcular o I.M.C dividir o peso pela altura ao quadrado. 

-Aula expositiva 
-Demonstração formula  
-Desenvolvimento individual de cada aluno 

11/04 a 15/04 

7- Jogo individual competitivo Tênis de Mesa. 
-Tênis de mesa, regras, o jogo, o serviço, a área de jogo. 

-Aula expositiva 
-Elaborar um desenho de uma mesa e sua dimenções 
-Amostragem de jogo 
-Desenvolvimento das regras 
-Aula prática 

18/04 a 06/05 
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8- Jogo individual competitivo Tênis de Mesa. 
-Sistema de aceleração, equipamento, a mesa, a rede e seus 
acessórios. 

-Aula expositiva 
-Elaborar os equipamentos raquete, rede 
-Desenvolvimento do sistema de aceleração (jogo acelerado) 
-Aula prática 

09/05 a 13/05 

9- Jogo individual competitivo Tênis de Mesa. 
-A bola, a raquete, empunhadura, clássica, caneta, clássineta, 
técnica, jogo em (duplas ou simples). 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento da técnica de empunhadura 
-Aula prática 

16/05 a 03/07 

10- Jogo coletivo competitivo Voleibol. 
- Voleibol, fundamentos do esporte, toque de bola. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento do toque de bola  
-Troca de experiência 
-Experimentação tentar fazer o toque de bola 
-Pesquisa 

06/06 a 17/06 

11- Jogo coletivo competitivo Voleibol. 
- Manchete, saque, bloqueio, cortada, posionamento. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento do saque, bloqueio 
-Aula prática 
-Experimentação de posionamento 
-Simulado 

20/06 a 06/07 

12- Jogo coletivo competitivo Voleibol. 
- Levantamento, ataque e defesa, jogo adaptado, sistema 6X0, 4X2 e 
5X1. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento do sistema 6X0, levantamento 
-Aula prática 
-Experimentação da defesa e ataque 
-Organização de um jogo adaptado 

18/07 a 29/07 

13- Jogo individual competitivo Tênis de Campo. 
- Tênis de campo (teórico), quadra, superfície, 

-Aula expositiva 
-Demonstração de teoria do tênis de campo 
-Elaborar desenho da quadra 

01/08 a 05/08 

14- Jogo individual competitivo Tênis de Campo. 
- Rede, equipamento, pontuação, o jogo. 

-Aula expositiva 
-Elaborar os equipamentos do tênis de campo 
 

08/08 a 12/08 

15- Jogo coletivo competitivo Handebol. 
- Tática do handebol passe de bola, técnica defensiva. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento da tática do handebol 
-Aula prática 
-Organização de exercício de passes 

15/08 a 26/08 
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16- Jogo coletivo competitivo Handebol. 
- Sistema de marcação individual, sistema de marcação por zona, 
sistema ofensivo. 

-Aula expositiva 
-Dinâmica em grupo da marcação por zona 
-Demonstração de teoria 

29/08 a 09/09 

17- Esporte individual Damas. 
- Identificação do jogo, nomenclatura do tabuleiro. 

-Apresentação de modelo de tabuleiro 
-Aula expositiva 
-Demonstração de teoria 

12/09 a 23/09 

18- Esporte individual Damas. 
- Atribuição das peças, leis de captura, objetivo e resultado do jogo. 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Aula pratica 

26/09 a 07/10 

19- Esporte individual Damas. 
- As peças e seus movimentos, regras da limitação de lances. 

-Aula expositiva 
-Elaborar diagrama do movimento da Dama 
-Desenvolvimento do movimento das peças 

10/10 a 21/10 

20- Ginástica Alternativa. 
- A importância da atividade física, mostrada através de pesquisa e 
discussão em grupo. 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 

24/10 a 11/11 

21- Esporte coletivo competitivo Futsal. 
-Fundamentos dos esportes, passes e recepção, condução, drible e 
finta, finalização e chute. 

-Aula pratica 
-Pesquisa 
-Competições masculinas e femininas 
-Simulado 

16/11 a 25/11 

22- Esporte coletivo competitivo Futsal. 
-Marcação e desarme, goleiro, posições em quadra, fixo, ala 
esquerdo, ala direito, pivô e goleiro. 

-Aula pratica 
-Pesquisa 
-Competições em pequeno grupo  
-Organização e apresentação de marcação 

29/11 a 07/12 

23- Esporte coletivo competitivo Futsal. 
-Jogo adaptado. 

-Aula expositiva 
-Elaborar jogo adaptado 
-Aula prática 

12/12 a 16/12 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

- Conhecer e refletir sobre as informações 
específicas da cultura corporal. 
- Selecionar estilos e formas de 
comunicar-se, expressar-se de uma forma 
eficaz e ética. 
- Identificar e reconhecer diferenças e 
similaridades na convivência e nas 
práticas pacíficas.  
- Compreender os elementos cognitivos, 
afetivos, físicos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e a dos 
outros. 
 
 

- Atividades práticas. 
- Aulas expositivas. 
- Avaliação práticas. 
- Debates. 
- Atividades extraclasses 
- Avaliação práticas 
- Questões dissertativas. 
- Atividades práticas.  
 

- Expressividade, organização, 
segurança, postura e conhecimento do 
assunto. 
- Disponibilidade para envolverem-se 
em debates respeito pelas idéias 
alheias, responsabilidade e realização 
de atividades. 
- Cumprimento de prazos 
determinados, objetividade na 
elaboração de pesquisas e exercícios 
propostos. 
- Organização. 
- Disponibilidade para envolver-se no 
debate de idéias, respeito pelas idéias 
alheias, responsabilidade e realização 
de atividades. 
- Mínimo de acertos. 
- Compreensão das atividades e 
técnicas apresentadas. 
 

- Atividades extraclasses 
- Avaliação práticas. 
- Respeito ao colega, tolerância e 
atenção a opiniões diversas. 
- Domínio no uso adequado das 
atividades, respeitando os de cada 
indivíduo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X 

   
X 

Março 

    
X 

Abril 

   
X X 

Maio 
X X 

  
X 

Junho 

  
X 

 
X 

Julho 

     
Agosto 

X 
  

X X 

Setembro 

 
X 

   
Outubro 

    
X 

Novembro 
X 

 
X 

  
Dezembro 

      
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Tabuleiro de Damas 
- Revistas, jornais e internet. 
- Vídeo aparelho de som, retro-projetor. 
- Bolas e equipamentos diversos.                                                                                               
- Click Idéia 

 
 

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Fevereiro 
Dia 12 – Recepção aos novos alunos 
Abril 
Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  
Dia 20 – passeio cultural à São Paulo . 
Maio 
Dia 10 a 12 -  “Semana Paulo Feire” 
Dia 6 a 7 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
Junho 
Dia 24 – Festa Junina 
Agosto 
Dia 12 – Visita as creches 
Dia 15 – Dia da Informática 
Dia 21 – Festa do Folclore  
Setembro 
Dia 16 – Etec in concert 
Outubro 
Dias 17 a 21 –  apresentação das peças teatrais 
Novembro 
Dias 10,11,12 – Mostra de GE 
Dias 29 e 30 –  Apresentação dos TCC 
 
Projetos do Ensino Médio: 
- “Deu Zica” 
- Folclore 
- Coração solidário 
- Bullying ? Tô fora! 
- Que droga é essa. 
 

 
 

 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos nas situações de aprendizagem diárias, com os recursos e metodologias 

previstos no ITEM IV – Instrumentos de Avaliação, além de outros: pesquisa bibliográfica; pesquisa webgráfica; 

pesquisa de campo; estudo de caso; atividade prática; produção de relatórios; participação em projetos sociais, 

interdisciplinares  

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo. 
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VIII – Identificação: 

Nome do professor: Luiz Antonio de Moraes 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data:     03/03/2016  

 

 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Geografia 

Série: 2º A, B e C. C. H. Semanal: 02 

Professor: Vera Lúcia Pinto 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

 
1- Competências 
Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas etc.)  
considerando-o como elementos de representação de fatos e fenômenos  espaciais ou 
espacializados. 
 
Habilidades 
1.1-Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
1.2-Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes linguagens. 
1.3-Elaborar e /ou fazer uso de textos (escritos, orais, iconográficos) pertinentes a diferentes 
instrumentos e meios de informação, tais como mapas, gráficos, tabelas, jornais, quadrinhos, 
charges, murais, cartazes, dramatizações, monografias, propaganda, etc. 

Valores e Atitudes 

 Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de 

comunicação. 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Médio 
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2- Competências 

Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a sua 
essência, ou seja, os processos históricos constituídos de diferentes tempos e os processos 
contemporâneos, conjunto de práticas de diferentes agentes, que resultam em profundas 
mudanças na organização e no conteúdo do espaço. 

Habilidades 

2.1-Reconhecer fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem ou influenciam 

nas relações humanas. 

2.2-Detectar, nos lugares, as relações de convivência ou de dominação entre culturas de 

diferentes origens. 

Valores e Atitudes 

 Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais. 

3- Competências 

Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos processos 
de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de trabalho, a 
incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais. 

Habilidades 

3.1. Selecionar e utilizar metodologias de pesquisas adequadas. 

3.2. Consultar Banco de Dados e Sites da Internet. 

Valores e Atitudes 

 Criticidade diante das informações obtidas. 

4- Competências  

Identificar e analisar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, culturais e 

políticas do seu “lugar no mundo”, comparando, analisando e sintetizando a densidade das 

relações e transformações que tornaram a realidade concreta e vivida. 

Habilidades  

4.1-Identificar a presença ou ausência do poder econômico e político na formação e  

transformação dos espaços. 

4.2-Relacionar o surgimento, a evolução e a ação das instituições sociais aos sistemas 

econômicos  e organizações políticas  e sociais que lhes deram origem. 

4.3-Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações da 

produção, interferências no ecossistema etc. e com o impacto das transformações naturais, sociais, 

econômicas, políticas e culturais. 

4.4-Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico e as 

transformações e aspectos socioculturais. 
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4.5-Identificar as diferentes tecnologias que poderão ser aplicadas na resolução dos problemas. 

4.6-Reconhecer o caráter sistêmico do planeta e a importância da biodiversidade para a 

preservação da vida. 

4.7-Relacionar condições do meio e intervenção humana. 

4.8-Posicionar-se criticamente diante dos processos de utilização de recursos naturais e 

materiais, propondo formas de intervenção para reduzir e controlar os efeitos de sua má 

utilização. 

Valores e Atitudes 

 Reconhecimento da sua responsabilidade pessoal e da coletiva na qualidade de vida 

das comunidades das quais participa. 

 Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitem a resolução de 

problemas. 

5- Competências 

Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia. 

Habilidades 

5.1-Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  

Valores e Atitudes 

 Interesse e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e íntegra. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Mundo contemporâneo: economia, geopolítica e sociedade: 
Processo de desenvolvimento do capitalismo: capitalismo comercial 
industrial, financeiro e informacional. 
 

Aulas dialogadas. 
Análise de mapas. 

 
11/02 a 25/02 

O espaço nas modernas sociedades industriais: o espaço de antes da 
Revolução Industrial: diferenças da técnica anterior e no período entre 
a 1ª e 2ª Revolução Industrial.  

Aulas dialogadas. 
Análise de mapas. 
Debates. 
Produção de texto 

 26/02 a 11/03 

A globalização: fluxo de capitais especulativos e produtivos, fluxo de 
informações e pessoas. 
 

Aulas dialogadas. 
Análise de mapas. 
Debates. 
Produção de texto. 

        Avaliação escrita. 

 14/03 a 24/03 

Desenvolvimento e subdesenvolvimento: distâncias que aumentam.  
Desenvolvimento humano: as diferenças entre os países e os 
objetivos do milênio. 
 

Aulas dialogadas. 
Análise de mapas. 

        Produção de textos. 
 28/03 a 04/04 

Ordem geopolítica e econômica: do pós-Guerra aos dias de hoje. 
 

Aulas dialogadas. 
Confecção de uma linha do tempo. 
Produção de texto. 
Debates. 
Projeção de slides. 

 

05/04 a 19/04 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Ordem política: alianças militares e a ONU. 
Ordem econômica: G7 ao G20. 
 

Aulas dialogadas. 
Análise de mapas. 

        Avaliação escrita. 
20/04 a 29/04 

Conflitos armados no mundo: 
 Terrorismo e guerrilha. 
 

Aulas dialogadas. 
Confecção de mapas e tabelas 

       Produção de textos. 
       Pesquisa  

02/05 a 16/05 

Guerras étnico-nacionalistas. 
 

Aulas dialogadas 
Pesquisa  
Debates 
Apresentação de multimídias. 

       Seminários 

17/05 a 15/06 

Industrialização e comércio internacional: 
A Geografia das indústrias: a importância da indústria, distribuição         
das indústrias e organização da produção industrial. 

Aulas dialogadas 
Produção de textos. 
Análise e interpretação de mapas. 

       Avaliação escrita. 

16/06 a 06/07 

Países pioneiros no processo de industrialização: 
Reino Unido e Estados Unidos. 
 

 Leitura e interpretação de textos. 
Debates. 
Análise e interpretação de mapas. 

 

18/07 a 01/08 

Países de industrialização tardia: 
 Alemanha e Japão. 
 

 Pesquisa  
Produção de textos. 

 
02/08 a 16/08 

Países de industrialização planificada: 
União Soviética/Rússia. 
China                                                                                                     

Debates. 
Produção de textos. 
Análise e interpretação de mapas. 

      Avaliação escrita. 

17/08 a 31/08 

Países recentemente industrializados: 
América Latina e Tigres Asiáticos. 
 

Seminários. 
Produção de textos. 
Análise e interpretação de mapas. 

 

01/09 a 30/09 
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Países do Fórum IBAS- Índia e África do Sul. 
 

Seminários. 
Confecção de painel. 
Debates. 
Produção de textos. 
Análise e interpretação de mapas. 

      Avaliação escrita. 

03/10 a 31/10 

O comércio internacional e os principais blocos regionais: 
O comércio internacional: OMC, expansão do comércio mundial. 
 

Trabalho em equipe. 
Organização de mural. 
Aulas dialogadas. 
Apresentação de multimídia. 

 

01/11 a 22/11 

Os blocos regionais: U.E, NAFTA, Mercosul, Unasul, Asean e     
Apec, SADC. 
 

Aulas dialogadas 
Produção de textos. 
Análise e interpretação de mapas. 

      Recuperação. 

23/11 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1-Ler analisar e interpretar os códigos 
específicos da Geografia (mapas, 
gráficos, tabelas etc.) considerando-o 
como elementos de representação de 
fatos e fenômenos espaciais ou 
espacializados.  
 
2-Reconhecer na aparência das formas 
visíveis e concretas do espaço geográfico 
atual a sua essência, ou seja, os 
processos históricos constituídos de 
diferentes tempos e os processos 
contemporâneos, conjunto de práticas de 
diferentes agentes, que resultam em 
profundas mudanças na organização e no 
conteúdo do espaço. 
 
3--Selecionar e elaborar esquemas de 
investigação que desenvolvam a 
observação dos processos de formação e 
transformação dos territórios, tendo em 
vista as relações de trabalho, a 
incorporação de técnicas e tecnologias e 

 
 
Pesquisa  
Localização em mapas 
Relatório. 
 
 
 
 
Debates. 
Produção de textos. 
Consulta de dados na internet. 
 
 
 
 
 
 
Texto (relatório) 
Trabalho em equipe. 
 Linha do tempo. 
 
 

 
 
Clareza nas idéias. 
Utilização de legenda. 
Atendimento às normas técnicas. 
Cumprimento das tarefas individuais. 
 
 
 
Clareza nas idéias. 
Argumentação consistente. 
Adequação das fontes. 
Postura adequada, ética e cidadã. 

 
 
 
 
 
Interlocução: ouvir e ser ouvido. 
Clareza nas idéias. 
Argumentação consistente. 
Adequação das fontes. 
 
 

 
Relatório contendo as informações 
selecionadas e organizadas. 
Mapas com as informações corretas. 
 
 
 
 
Atividades apresentadas de acordo 
com o critério estabelecido. 
 
Apresentação de um texto com 
informações selecionadas e 
organizadas. 
Tabelas com dados precisos. 
 
 
 
Apresentação de um relatório com 
linguagem clara e informações 
selecionadas e organizadas. 
Participação no trabalho em equipe. 
 

 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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o estabelecimento de redes sociais. 

4-Identificar e analisar o impacto das 
transformações  naturais, sociais, 
econômicas, culturais e políticas do seu  
“lugar no mundo”, comparando, 
analisando e sintetizando a densidade 
das relações e transformações que 

tornaram a realidade concreta e vivida. 

 

5-Compreender e aplicar no cotidiano os 

conceitos básicos da Geografia. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Produção de texto. 
 Debates. 
 Seminários. 
 Pesquisa com a utilização da 
internet. 
 
 
 
 
Produzir texto com os conceitos 
básicos da Geografia. 
Utilização de gráficos e tabelas. 
 
 

 

Clareza nas idéias 
Organização dos itens, partes, e 
materiais. 
Cumprimento das tarefas individuais. 
 

 

 

 
Clareza nas idéias. 
Argumentação consistente. 
Pertinência das informações. 
Organização. 
Interatividade, cooperação e 
colaboração. 
 
 
 
 

Texto e participação no debate de 
acordo com o critério estabelecido. 
 
Atividades apresentadas de acordo 
com o critério estabelecido. 
 
 
 
 
Linguagem clara e informações 
precisas. 
Apresentação de um texto com 
informações selecionadas e 
organizadas. 
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IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
  

 
X X X 

Março 

 
X X X X 

Abril 
 X X X X 

Maio 
 X X X X 

Junho 
 X X X X 

Julho 
 X X X X 

Agosto 
 X X X X 

Setembro 
 X X X X 

Outubro 
 X X X X 

Novembro 
 X X X X 

Dezembro 
 X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

      Livro didático: Furquim, Laercio JR.- Geografia em Rede,São Paulo, FTD, 1ª ed. 2013. 

Recursos audiovisuais. 

Jornais e revistas. 

Multimídia. 

Sites para pesquisa 

 

 
 

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Fevereiro      Dia 12 – Recepção aos novos alunos 
 
Março          Dia14 a 18 – apresentação do projeto “Deu ZIKA”   
 
Abril             Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  
                    Dia 20 – passeio cultural à São Paulo. 
 
Maio            Dia 10 a 12 - “Semana Paulo Feire” 
                    Dia 6 a 7 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
 
Junho          Dia 18 – Simulado Bimestral 
                    Dia 24 – Festa Junina 
 
Agosto        Dia 12 – Visita as creches 
                    Dia 15 – Dia da Informática 
                    Dia 21 – Festa do Folclore  
 
Setembro    Dia 16 – Etec in concert 
 
Outubro      Dias 17 a 21 – apresentação das peças teatrais 
 
Novembro Dias 10,11,12 – Mostra de GE 
                   Dia 26 - Simulado Final 
                   Dias 29 e 30 – Apresentação dos TCC 
 
Projetos do Ensino Médio: 

  “Deu Zica” 

  Folclore 

  Coração solidário 

  Que droga é essa? 
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Recuperação contínua com retomada de conteúdo.  

Avaliação objetiva e subjetiva. 

Proposição de tarefas como: Produção de textos, exercícios, pesquisa, confecção de mapas e gráficos. 
 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Vera Lúcia Pinto 

Assinatura:                                                                                        Data: 22/02/2016. 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data:      29/02/2016  
 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Ciências Humanas e Suas Tecnologias 

Componente Curricular: História 

Série: 2° EM A, B e C C. H. Semanal: 2 

Professor: Monique Mendes Silva Batista 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

FUNÇÃO 1. REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 

1.1. Competência: Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e 

suas manifestações específicas. 

HABILIDADES  
- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de 
documentos de natureza diversa.  
- Colher dados e informações através de entrevistas.  
- Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e interesses 
dos seus emissores.  
- Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência.  
- Analisar e avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes.  
- Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes linguagens. 
  

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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ATITUDES E VALORES  
- Agir segundo princípios éticos e cidadãos.  
- Refletir antes de formular juízos de valor.  
- Consideração e respeito pelo outro em sua individualidade e como sujeito de direitos, deveres, 
características pessoais e cultura própria.  

- Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor. 

FUNÇÃO 2 . INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO  
 
2.1. Competência: Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus 
códigos.  
 
HABILIDADES  
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
- Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas, 
depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações 
desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da pesquisa.  
- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e crítica de ideias 
expressas de formas diversas.  
- Compreender textos em línguas estrangeiras.  
- Expressar-se através de mímica, música, dança etc.  
- Interpretar expressões linguísticas (em língua nacional ou estrangeira) considerando seu 
contexto sociocultural.  
 
VALORES E ATITUDES  
- Curiosidade.  
- Gosto pelo aprender.  
- Hábito de pesquisar. 
 
2.2. Competência: Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e a dos outros. 
 
HABILIDADES  
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
- Diferenciar, classificar e relacionar entre si características humanas genéticas e culturais.  
- Identificar os processos sociais que orientam a dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.  
- Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, folclore para compreensão da formação das 
identidades.  
- Reconhecer fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem ou influenciam nas 
relações humanas.  
- Auto observar-se, autoanalisar-se e auto avaliar-se estabelecendo a relação entre a herança 
genética e a influência dos processos sociais na construção da identidade pessoal e social.  
 
VALORES E ATITUDES  
- Interesse em autoconhecer-se.  
- Interesse em conhecer os outros.  
- Respeito às diferenças e tratar a todos como iguais. 
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2.3. Competência: Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos 
fatores que nela intervêm como produtos da ação humana.  
 
HABILIDADES  
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
- Perceber, nos processos históricos, que os indivíduos podem atuar mais significativamente 
como sujeitos ou mais significativamente como produtos dos processos históricos.  
- Distinguir elementos culturais de diferentes origens e identificar e classificar processos de 
aculturação.  
- Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu desenvolvimento 
científico e tecnológico.  
 
VALORES E ATITUDES  
- Interesse pela realidade em que vive.  
- Valorização da colaboração de diferentes povos, etnias, gerações na construção do patrimônio 
cultural da Humanidade. 
 
2.4. Competência: Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-
problema.  
 
HABILIDADES  
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
- Situar as diversas produções da cultura em seus contextos históricos.  
- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou 
de simultaneidade.  
- Construir periodizações segundo procedimentos próprios da ciência, arte, literatura ou de 
outras categorias de análise e classificação.  
- Identificar o problema e formular questões.  
- Utilizar raciocínios dedutivos e indutivos.  
- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.  
- Comparar, classificar, fazer relações, organizar e arquivar dados experimentais ou outros 
(classificação, seriação e correspondência).  
- Identificar características dos conhecimentos científico, tecnológico, religioso e popular e 
articular essas diferentes formas de conhecimento.  
- Comparar e interpretar fenômenos.  
- Estimar ordens de grandeza e identificar parâmetros relevantes para quantificação.  
- Formular e testar hipóteses e prever resultados.  
- Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.  
- Selecionar estratégias de resolução de problemas.  
- Utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução de 
problemas qualitativos e quantitativos  
- Recorrer a modelos, esboços, fatos conhecidos.  
- Distinguir e analisar os diferentes processos de Arte, com seus diferentes instrumentos de 
ordem material e ideal, como manifestações socioculturais e históricas.  
 
VALORES E ATITUDES  
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- Hábito de planejar.  
- Organização.  
- Espírito de pesquisa.  
- Cuidado (capricho) na realização dos trabalhos. 
 

2.5. Competência: Para a resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar:  

a) as construções do imaginário coletivo;  

b) elementos representativos do patrimônio cultural;  

c) as classificações ou critérios organizacionais, preservados e divulgados no eixo espacial e 

temporal;  

d) os meios e instrumentos adequados para cada tipo de questão; estratégias de enfrentamento 

dos problemas. 

HABILIDADES  
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.  
- Identificar, localizar e utilizar como campo de investigação os lugares de memória e os 
conteúdos das produções folclóricas e ficcionais em geral.  
- Recorrer a teorias, metodologias, tradições, costumes, literatura, crenças e outras expressões 
de culturas, presentes ou passadas, como instrumentos de pesquisa e como repertório de 
experiências de resolução de problemas.  
- Identificar e valorizar a diversidade dos patrimônios étnicos culturais e artísticos de diferentes 
sociedades, épocas e lugares, compreendendo critérios e valores organizacionais culturalmente 
construídos.  
- Identificar regularidades e diferenças entre os objetos de pesquisa.  
- Selecionar e utilizar metodologias e critérios adequados para a análise e classificação de estilos, 
gêneros, recursos expressivos e outros.  
- Consultar Bancos de Dados e sites na Internet.  
- Selecionar instrumentos para a interpretação de experimentos ou fenômenos descritos ou 
visualizados.  
- Identificar metodologias, sistemas, procedimentos e equipamentos e estabelecer critérios para 
sua seleção e utilização adequada.  
- Estabelecer objetivos, metas e etapas direcionadas para a resolução da questão.  
- Identificar e levantar recursos.  
- Planejar e executar procedimentos selecionados.  
 
VALORES E ATITUDES  
- Hábitos de planejamento  
- Organização  
- Espírito de pesquisa.  

- Cuidado na realização dos trabalhos. 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL  
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3.1. Competência: Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, 

entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de 

paradigmas e percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em suas relações 

com as transformações sociais. 

HABILIDADES  
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
- Perceber e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e 
intervenção e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático.  
- Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais.  
- Comparar e relacionar as características, métodos, objetivos, temas de estudo, valorização, 
aplicação etc. das ciências na atualidade e em outros momentos sociais.  
- Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos processos 
sociais.  
- Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e relacionar 
questões sociais e ambientais.  
- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o 
passado.  
- Reconhecer e respeitar os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do 
desenvolvimento científico e tecnológico.  
- Valorizar, respeitar, preservar e inter-relacionar o patrimônio cultural nacional e o estrangeiro.  
- Saber distinguir variantes linguísticas e perceber como refletem a forma de ser, pensar e sentir 
de quem as produz.  
 
VALORES/ATITUDES  
- Curiosidade e gosto pelo aprender e pela pesquisa.  
- Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas.  
- Reconhecimento, respeito e defesa dos direitos e deveres humanos e de cidadania. 
- Interesse pela realidade em que vive.  

- Ética. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Faces do Mundo Moderno 
 
- Crise do modo de produção feudal; 
 
- Cruzadas; 
 
- Ascensão da burguesia; 
 
- Mentalidade Moderna: uma nova visão de mundo; 
 
- Renascimento Cultural e Científico; 
 
- Estado Moderno: centralização política (absolutismo) e formação 
das sociedades nacionais; 
 
- Mercantilismo e Sistema Colonial; 
 
- Reformas Religiosas: Protestantismo e Contra Reforma Católica 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates; 
 
Aulas demonstrativas com fontes históricas de diversos tipos, 
sejam elas escritas, iconográficas, artesanais, cartográficas, 
etc; 
 
Utilização de multimídia, aulas slides com imagens do 
Renascimento, filmes como Cruzadas; O Mercador de 
Veneza, Lutero, Elizabeth e Elizabeth, A Era do Ouro, 
documentários sobre a Inquisição, músicas do Renascimento 
e sobre os demais temas abordados.  
 
Exercícios de sistematização; 
 
Trabalhos extraclasse; 
 
Avaliação escrita e seminários de apresentação; 
 
Atividades de recuperação. 
 
 

 

 15/02 a 22/02 
 

 23/02 a 29/02 
 

 01/03 a 07/03 
 

 08/03 a 21/03 
 

 22/03 a 04/04 
 

 05/04 a 18/04 
 

 19/04 a 29/04 
 

 02/05 a 06/05 
 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Expansão Europeia e Conquista da América 
 
- Expansão marítimo-comercial europeia; 
 
- Navegações portuguesas; 
 
- Navegações espanholas; 
 
- Outros caminhos: navegações inglesas, francesas e holandesas; 
 
- O impacto da conquista na América e o choque de humanidades; 
 
- Povos indígenas: diversidade étnica e cultural à época da conquista. 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates; 
 
Aulas demonstrativas com fontes históricas de diversos tipos, 
sejam elas escritas, iconográficas, artesanais, cartográficas, 
etc; 
 
Utilização de multimídia, aulas slides com imagens da 
América indígena antes da chegada do europeu, filmes e 
documentários sobre as grandes civilizações Maia, Inca e 
Asteca e sobre as tribos indígenas antes e depois da 
colonização.  
 
Exercícios de sistematização; 
 
Trabalhos extraclasse; 
 
Avaliação escrita e seminários de apresentação; 
 
Atividades de recuperação. 
 
 

 

 09/05 a 13/05 
 

 16/05 a 20/05 
 

 23/05 a 27/05 
 

 30/05 a 03/06 
 

 06/06 a 17/06 
 

 20/06 a 01/07 
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Brasil Colônia 
 
- Início da Colonização; 
 
- Tipos de colonização: comparações e diferenças entre colonização 
portuguesa, inglesa e espanhola; 
 
- O sistema colonial: período pré-colonial e colonial; 
 
- Ciclo do Açúcar: formação dos engenhos, escravidão africana e 
formas de resistência; 
 
- Povos africanos: diversidade cultural e étnica à época da 
escravidão; 
 
- Brasil Holandês: invasões, colonização e crise; 
 
- Expansão territorial da Colônia: Entradas e Bandeiras; 
 
- Ciclo do Ouro: sociedade do ouro e crise da mineração. 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates; 
 
Utilização de multimídia, aulas slides e obras históricas que 
tratam da colonização americana e seus desdobramentos em 
âmbito nacional e continental; 
 
Exercícios de sistematização; 
 
Trabalhos extraclasse; 
 
Avaliação escrita e seminários de apresentação; 
 
Atividades de recuperação. 
 
 

 18/07 a 22/07 
 

 25/07 a 29/07 
 

 01/08 a 12/08 
 

 15/08 a 26/08 
 

 29/08 a 16/09 
 

 19/09 a 23/09 
 

 26/09 a 30/09 
 

 03/10 a 07/10 
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A Era das Revoluções (séc. XVII, XVIII e XIX) 
 
- Revolução Inglesa; 
 
- Iluminismo: “o século das luzes”: o homem e a razão como centro de 
todas as coisas; 
 
- Revolução industrial: sistema fabril e classe operária; 
 
- Desenvolvimento do sistema capitalista e das ideologias contrárias a 
ele: socialismo científico e utópico, comunismo e anarquismo; 
 
- Independência dos EUA; 
 
- Revolução Francesa e sua influência das independências da 
América; 
 
- Era Napoleônica: ascensão e queda. 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates; 
 
Leitura da Declaração de Independência dos EUA;  
 
Trabalho com os autores clássicos do Iluminismo e da 
Revolução Francesa como John Locke, Thomas Hobbes, 
Montesquieu e Rousseau; 
 
Análise da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão; 
 
Filme: “Tempos Modernos” e “12 Anos de Escravidão”; 
 
Trabalho com o “Manifesto Comunista”, de Karl Marx e 
Friederich Engels; 
 
Exercícios de sistematização; 
 
Trabalhos extraclasse; 
 
Avaliação escrita e seminários de apresentação; 
 
Atividades de recuperação. 
 
 

 

 10/10 a 14/10 
 

 17/10 a 28/10 
 

 31/10 a 11/11 
 

 14/11 a 07/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

1. Compreender a sociedade, sua 
gênese, sua transformação e os 
múltiplos fatores que nela 
intervêm como produtos da ação 
humana.  

2. Compreender os elementos 
cognitivos, afetivos, físicos, 
sociais e culturais que constituem 
a identidade própria e a dos 
outros.  

3. Questionar processos naturais, 
socioculturais e tecnológicos, 
identificando regularidades, 
apresentando interpretações e 
prevendo evoluções.  

4. Compreender o desenvolvimento 
da sociedade como processo de 
ocupação e de produção de 
espaços físicos e as relações de 
vida humana com a paisagem em 
seus desdobramentos políticos, 
culturais, econômicos e humanos.  
 

 
1. Analisar eventos, 

processos ou produtos 
culturais apresentados e 
neles identificar e inter-
relacionar diferentes 
tipos de agentes e ações 
humanas que o 
produziram; 

             Analise de fontes   
             históricas e textos  
             relacionados ao tema;  
             Avaliação escrita;  
             Seminários; 
             Portfólios; 
            Trabalhos extraclasse;  
            Exercícios e participação  
            diária. 

 
2. Propor projetos de 

pesquisa 
tecnocientíficos; 
Analisar o contexto em 
que ocorre;  

             Identificar causas;  

 
1. Critério e organização do 

material a ser utilizado no 
decorrer das aulas;  

            Construção de quadros     
            comparativos;  
            Domínio dos conteúdos   
            abordados;  
            Visão critica;  

2. Análise e compreensão de 
textos; formulação de 
hipóteses e consequente 
comprovação ou não dessas 
hipóteses;  

      Domínio dos conteúdos  
      abordados;  

Visão critica;  
3. Análise e compreensão de 

textos;  
Formulação de hipóteses e 
consequente comprovação ou 
não dessas hipóteses;  
Coleta de dados pertinentes ao 
assunto proposto;  
Montagem, organização e 

 
1. Interesse;  

           Criticidade diante do material    
           utilizado;  
           Coerência;  

2. Coesão e coerência na 
apresentação de dados;  
Lógica na exposição de ideias; 

3. Seleção coerente do material; 
Criatividade na exposição; 
Organização dos dados 
coletados.  

4. Critério e organização do 
material a ser utilizado no 
decorrer das aulas;  
Construção de quadros 
comparativos;  
Criticidade diante das fontes 
utilizadas. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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             Formular hipóteses;  
             Identificar e selecionar   
             fontes de pesquisa;  
             Definir etapas e aplicar  
             técnicas de pesquisa; 
             Analise de fontes   
             históricas e textos   
             relacionados ao tema;  
              Avaliação escrita;      
              Seminários; 
              Portfólios; 
             Trabalhos extraclasse;  
             Exercícios e   
             participação diária; 
             Exercícios extra-classe; 

3. Dado um determinado 
evento sociocultural, 
refletir e imaginar outros 
encaminhamentos que a 
ele poderiam ter sido 
dados se tivessem sido 
outros os agentes 
envolvidos e diferentes 
fatores que nela 
intervêm; 
Propor pesquisas, 
projeto ou outras 
produções em que o 
aluno é solicitado a 
utilizar-se da linguagem 
televisiva, 
cinematográfica, 
jornalística, informática 

execução de pesquisas, 
projeto ou outras produções de 
acordo com as normas formais 
de escrita; 
Domínio dos conteúdos 
abordados;  
Visão critica;  

4. Analise e compreensão de 
textos; formulação de 
hipóteses e consequente 
comprovação ou não dessas 
hipóteses;  
Domínio dos conteúdos 
abordados;  
Visão critica. 
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ou outras.  
Analise de fontes 
históricas e textos 
relacionados ao tema; 
Avaliação escrita;  
Exercício extraclasse;  

4. A partir da proposição de 
determinada situação-
problema:  
Consultar diferentes 
fontes e órgãos de 
informação: livros, 
revistas, livrarias, 
bibliotecas, videotecas, 
museus, centros de 
memória, mapas, 
exposições; 
Apresentar a solução 
para a situação 
problema proposta; 
Analise de fontes 
históricas e textos 
relacionados ao tema; 
Avaliação escrita;  
Exercício extraclasse.  
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IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X 

  
X X 

Março 
X X 

 
X X 

Abril 
X X X X X 

Maio 
X X X 

 
X 

Junho 
X X X 

 
X 

Julho 
X X X X X 

Agosto 
X X 

 
X X 

Setembro 
X X X X X 

Outubro 
X X X 

 
X 

Novembro 
X X X 

 
X 

Dezembro 

 
X X 

 
X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 
Bibliografia: 
 
BLACKBURN, Robin. A Construção do Escravismo no Novo Mundo: do Barroco ao Moderno. 1492-1800. 
Rio de Janeiro: Record, 2003. 
COTRIM, Gilberto. Historia Global: Brasil e Geral – vol.2. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013; 
FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Brasília: Ed, da UnB, 1963. 
KARNAL, Leandro, et al. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 
2011. 
HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções. Europa 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro: Berthand Brasil, 
1995. 
__________. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1956. 
__________. Visão do Paraíso. Os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. São 
Paulo: Brasiliene, 1994. 
LOVEJOY, Paul. A escravidão na África: uma historia de suas transformações. São Paulo: Brasiliense, 
2000. 
MARX, Karl. ENGELS, Friederich. O Manifesto Comunista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
PATTERSON, Orlando. Escravidão e Morte Social. Um estudo Comparativo. Cambridge (Mass): Harvard 
University Press, 1982.  
SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos. Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial (1550-1835). São 
Paulo: Cia. Das Letras, 1995.  
SMITH, Adam. A riqueza das nações. Investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996. 
 

 
Filmografia: 
 
Cruzadas, 2005, Ridley Scott; 
12 Anos de Escravidão, 2013, Steve McQueen; 
Elizabeth, 1998 e Elizabeth, A Era do Ouro, 2007, ambos de Shekhar Kapur; 
Lutero, 2004, Eric Till; 
O Mercador de Veneza, 2005, Michael Radford; 
Tempos Modernos, 1936, Charlie Chaplin. 
 

 
Fontes Históricas: 
 
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão; 
Declaração de Independência dos EUA;  
 
Textos de teoria política: 
Jean-Jacques Rousseau, 
John Locke; 
Maquiavel; 
Montesquieu; 
Thomas Hobbes. 
 

 
Artigos, textos, notícias, imagens, impressos, folders e publicações em jornais, revistas, livros, Internet, 
Cópias xerográficas, etc.  
 

 

https://www.google.com.br/search?q=Steve+McQueen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDA2qjTPUuIEsQ2TDcrMtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RADRgJXMxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8lYvvjvHKAhXCvZAKHXFUCUEQmxMIkAEoATAV
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VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 14 a 18/02 - apresentação do projeto“ Deu ZIKA”; 

 7/04- Lançamento do projeto “Coração Solidário”; 

 20/04 - Dia 20 – passeio cultural a São Paulo; 

 10 a 12 /05 – Semana Paulo Freire; 

 12/06 – Simulado Bimestral; 

 14/06 – Festa Junina; 

 21/08 – Apresentação Projeto Folclore; 

 16/09 – ETEC In Concert; 

 17 a 21/10 – Apresentação das Peças Teatrais 

 10, 11 e 12/11 – Mostra de GE. 

 26/11 – Simulado Final. 

 29 e 30/11 – Apresentação de TCCs. 
 
Projetos Interdisciplinares: 
- “Bullyng? Tô fora!” 
- “Deu Zika”; 
- Folclore; 
- “Que droga é essa?” 
 

 
 

 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Os estudos de recuperação serão contínuos nas situações de aprendizagem diárias, com os recursos e 
metodologias previstos no ITEM IV – Instrumentos de Avaliação, além de outros: pesquisa bibliográfica; 
pesquisa webgráfica; pesquisa de campo em empresas; estudo de caso; atividade prática nos laboratórios 
de informática; produção de relatórios; produção de textos diversos; participação em projetos sociais, 
interdisciplinares . 

Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo.  

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Monique Mendes Silva Batista 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 
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IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data:  02/03/2016  
 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 
 
 
 
 
 
 

X– Replanejamento 
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Etec Doutor Júlio     Cardoso 

Código: 078 Município: Franca  

Área de conhecimento : Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Língua Estrangeira Moderna : Inglês 

Série:  2º  A,B,C                                                  C.H. Semanal: 2h/a 

Professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores1 
1 Competência 
Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 
O aluno em meio aos significados da violência no Brasil: violências simbólicas, físicas e 
psicológicas. (De acordo com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo para a disciplina de 
Sociologia) 
Habilidades 
1.1 Avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes. 

1.2 Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes linguagens. 

Valores 
1.1 Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor. 
2 Competência 
Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos. 
Habilidades 
2.1  Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
2.2  Utilizar textos em línguas estrangeiras. 
2.3  Interpretar expressões linguísticas em língua inglesa considerando seu contexto 
sociocultural.  
Valores 
2.1 Valorização da aprendizagem e da pesquisa  

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 

Ensino Médio 
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____________________________________________________________________________ 
3 Competência 
Na resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar: a) as construções do imaginário 
coletivo; b) elementos representativo do patrimônio cultural; c) as classificações ou critérios 
organizacionais,  preservados e divulgados no eixo espacial e temporal; d) os meios e  
instrumentos adequados para cada tipo de questão; estratégias de enfrentamento dos 
problemas. 
Habilidades 
3.1 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
3.2 Selecionar e utilizar metodologias e critérios adequados para a análise e classificação de 
estilos, gêneros, recursos expressivos e outros. 
Valores 
3.1 Reconhecimento da importância de utilizar fontes de informação variadas. 
____________________________________________________________________________ 
4 Competência 
Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo como 
elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e percebendo 
seu papel na vida humana em diferentes épocas e em suas relações com as transformações 
sociais. 
Cultura e comunicação de massa: música, televisão, internet, cinema, artes, literatura (De acordo 
com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo para a disciplina de Sociologia) 
Habilidades 
4.1  Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

4.2 Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o 
passado. 
4.3 Saber distinguir variantes linguísticas e perceber como refletem formas de ser, pensar e 
produzir. 
Valores 
4.1 Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de 
problemas. 
4.2 Respeito ao patrimônio cultural nacional e estrangeiro. 
4.3 Interesse pela realidade em que vive. 
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II – Plano Didático  

 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Revisão de tempos verbais – Simple Past, Simple Present Aula com exercícios orais e escritos 11/02 a 19/02 

Interpretação de texto : “Learning about games” Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 22/02 a 26/02 

1.Conectivos 
2.Say, speak, tell,talk 

Aulas expositivas seguida de exercícios 29/02 a 04/03 

Interpretação de texto : “Are you a digital learner?” 
Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 
Entrevista feita aos pares sobre “digital learner” 

07/03 a 11/03 

Projeto : Deu Zika 
 

Leitura de textos que abordem o tema 14/03 a 18/03 

Interpretação de texto : “Are you a digital learner?” 
Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 
Entrevista feita aos pares sobre “digital learner” 

21/03 a 25/03 

Pronomes (pessoais/ possessivos/ relativos) 
Lançamento do projeto Coração Solidário 
 

Aula expositiva seguida de exercícios de fixação 
 

28/03 a 08/05 

Conectivos 
“Say, speak, tell, talk” 
“Simple Past” 
Pronomes Pessoais, Relativos e Possessivos 
Interpretação de textos 

Avaliação Escrita e recuperação 11/04 a 15/04 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Projeto: Drugs and Music Seminários 18/04 a 29/04 

Interpretação de texto: “Let the movies roll!” 
 Semana Paulo Freire 
Apresentação das Empresas e Cooperativas 

Leitura e interpretação de textos seguida de exercícios 02/05 a  13/05 

Comparativos e superlativos 
Aula expositiva seguida de exercícios de fixação  
 Identificar as comparações encontradas nos textos (Let the 
movies roll 

16/05 a 27/05 

Simple Past  
 

Exercícios 
30/05 a 10/06 
 

Interpretação de texto: “Hip hop culture and music” 
Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 
 

13/06 a 17/06 

Comparativos, superlativos 
Simple Past 
Interpretação de textos 

Avaliação e Recuperação Paralela -Aula expositiva seguida 
de exercícios de fixação 

18/06 a 24/06 

Projeto Drogas Filme: “Meus heróis morreram de overdose” 27/06 a 06/07 

Interpretação de texto:  “Eating: Pain or Pleasure?” 
 

Leitura e interpretação de textos seguida de exercícios 18/07 a 29/07 

Verbos seguidos de infinitivo ou gerúndio 
Visita às creches 

Aula expositiva seguida de exercícios 01/08 a 12/08 

Interpretação de texto: “You are what you eat, aren’t you?” Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 15/08 a 19/08 

Tag Questions 
Passive Voice ( Present) 
Festa do Folclore 

Aula expositiva seguida de exercícios 22/08 a 26/08 

Verbos seguidos de infinitivo ou gerúndio 
Tag Questions 
Passive Voice ( Present) 

 
Avaliação  

29/08 a 09/09 
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Verbos seguidos de infinitivo ou gerúndio 
Tag Questions 
Passive Voice ( Present) 
Etec in Concert 

Recuperação Paralela – aula expositiva seguida de 
exercícios 

29/08 a 09/09 

Interpretação de texto: “Eyes and mind on the road” Leitura e interpretação de textos seguida de exercícios 12/09 a 16/09 

“Present Perfect x Simple Past” 
 

Aula expositiva 
Leitura de textos  e a identificação do “Present Perfect.” 
 

19/09 a 23/09 

“Present Perfect” 
 

Produção de um parágrafo que tenha verbos no Passado 
Perfeito falando de experiências de vida 

26/09 a 07/10 

“Present Perfect Continuous” Estudo Dirigido com textos e diálogos 10/10 a 14/10 

Interpretaçào de texto: “Biking: a lifestyle “ 
 
Apresentação das peças teatrais 

Leitura e interpretação de textos seguida de exercícios 17/10 a 27/10 

“Passive Voice” em vários tempos verbais 
 

Aula expositiva 03/11 a 04/11 

Projeto “ Bullying?Tô Fora” Textos e/ ou poemas que abordem o tema  07/11 a 11/11 

Textos para o ENEM Interpretação  de textos 16/11 a 18/11 

“Present Perfect x Simple Past” 
“Present Perfect Continuous” 
Interpretação  de textos 

 
Revisão para Avaliação 
Avaliação 

21/11 a 26/11 

“Present Perfect x Simple Past” 
“Present Perfect Continuous” 
Interpretação  de textos 

Recuperação Paralela - aula expositiva seguida de exercícios 29/11 a 02/12 

Recuperação Final  Recuperação contínua seguida de avaliação 05/12 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Confrontar opiniões e pontos de vista 
expressos em diferentes linguagens e 
suas manifestações específicas 
 
 
 
 
 
Articular as redes de diferenças e 
semelhanças entre as linguagens e seus 
códigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na resolução de problemas, pesquisar, 
reconhecer e relacionar: a) as 
construções  do imaginário coletivo; b)  
 

 Apresentados diferentes 
argumentos sobre uma 
determinada concepção, avaliá-
los segundo a coerência, o 
embasamento, os possíveis 
interesses envolvidos etc 
 
 
 
Relacionar conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva interdisciplinar.  
 Ler textos em língua inglês 
Interpretar expressões 
linguisticas em língua inglesa  
considerando seu contexto   
sociocultural. 
 
 
 
 
A partir da proposição de 
determinada situação-problema: 
-consultar diferentes fontes e  
 

 
Coerência na justificativa 
 
 
 
 
 
 
 
Criticidade na abordagem das 
diferenças das línguas em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clareza na produção 
 
 
 

 

Justificativa bem embasada 
 
 
 
 
 
 
 
Relação coerente das diferentes 
expressões com as diferentes 
situações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso adequado das fontes de pesquisa 
e de novas aprendizagens em Língua 
Inglesa. 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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elementos representativos  do  patrimônio  
cultural; c) as classificações ou critérios  
organizacionais preservados e divulgados 
no eixo espacial e temporal; d) os meios e  
instrumentos adequados para cada tipo 
de questão; estratégias de enfrentamento 
dos problemas. 
 
 
 
Compreender as ciências, as artes, as 
línguas e suas literaturas como 
construções humanas, entendendo como 
elas se desenvolveram por acumulação, 
continuidade ou ruptura de paradigmas e 
percebendo seu papel na vida humana 
em diferentes época e em  suas relações 
com as transformações sociais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

órgãos de informação: Clareza 
na produção livros, revistas,  
livrarias, bibliotecas 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar  um texto literário, 
jornalístico, publicitário ou 
científico em língua inglesa e 
reconstruir a trajetória histórica 
de sua produção e os 
desdobramentos que ele poderá 
provocar no futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidade de estabelecer 
correspondência do seu conhecimento 
prévio com o assunto do texto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Justificativas bem embasadas 
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IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X X X X X 

Março 
X X X X 

 
Abril 

X X X X 
 

Maio 
X X X X X 

Junho 
X X X X 

 
Julho 

X X X X X 

Agosto 
X X X X 

 
Setembro 

X X X X 
 

Outubro 
X X X X X 

Novembro 
X X X X 

 
Dezembro 

X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

AMORIM, J. OLAVO; SZABÒ, A. GRAMÁTICA ESCOLAR DA LÍNGUA INGLESA. São Paulo: Pearson 
Education, 2007. 

AMOS, E; PRESCHER, E. AQUARIUS: SIMPLIFIED GRAMMAR BOOK. São Paulo: Moderna, 1996. 

DIAS,REINILDES; JUCÁ,LEINA;FARIA,RAQUEL. HIGH UP 2. São Paulo:MacMillan,2013 
 

 

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

  

Fevereiro 
Dia 12 – Recepção aos novos alunos 
Abril 
Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  
Dia 20 – passeio cultural à São Paulo . 
Maio 
Dia 10 a 12 -  “Semana Paulo Feire” 
Dia 6 a 7 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
Junho 
Dia 24 – Festa Junina 
Agosto 
Dia 12 – Visita as creches 
Dia 15 – Dia da Informática 
Dia 21 – Festa do Folclore  
Setembro 
Dia 16 – Etec in concert 
Outubro 
Dias 17 a 21 –  apresentação das peças teatrais 
Novembro 
Dias 10,11,12 – Mostra de GE 
Dias 29 e 30 –  Apresentação dos TCC 
 
Projetos do Ensino Médio: 
- “Deu Zica” 
- Folclore 
- Coração solidário 
- Bullying ? Tô fora! 
- Que droga é essa. 
 

 

 

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades relacionadas à recuperação serão efetuadas durante as aulas. As metodologias e recursos 
para o aprendizado efetivo do aluno serão de maneira diversificada: leitura e interpretação de textos 
seguida de exercícios; analise de textos literários; produção de textos , para que haja resultados positivos 
quanto ao aproveitamento do conteúdo programático planejado durante o decorrer do ano letivo. 
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VIII – Identificação: 

Nome do professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso. 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data: 01/03/2016  
 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 

X– Replanejamento 
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Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Linguagem, códigos e suas tecnologias 

Componente Curricular: Língua Portuguesa e Literaturas 

Série: 2º C 
C. H. Semanal: 4 aulas 

Professor: Rita de Fátima Parzewski Guimarães 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1-Competência: 

Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e 

suas manifestações específicas. 
Habilidades: 

1.1. Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica 

de documentos de natureza diversa. 

1.2. Colher dados e informações através de entrevistas. 

1.3. Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e    

interesses dos seus emissores. 

1.4. Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e   

divergência. 

1.5. Avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes. 

1.6. Comparar e relacionar informações contidas  em textos expressos em diferentes  

linguagens. 

Valores: 

a- Orientar-se pelos  valores da ética e da cidadania. 

b- Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade  no convívio com as pessoas e com outras 

culturas. 

c- Respeito aos direitos e deveres de cidadania. 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Médio 
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d- Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor. 

2- Competência: 

Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus 

códigos. 
Habilidades: 

2.1.  Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar.  

2.2. Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas, 

depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações desejadas e de 

acordo com objetivos e metodologias da pesquisa. 

2.3. Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios  na análise, interpretação e crítica de idéias 

expressas de formas diversas. 

2.4. Interpretar expressões linguísticas (em língua nacional ou estrangeira)  considerando seu contexto   

sociocultural.  

Valores: 

a- Valorização da aprendizagem  e da pesquisa. 

b- Curiosidade. 

3- Competência: 

Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo 

como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e   

percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em  suas relações com as   

transformações sociais. 

Habilidades: 

3.1. Reconhecer e  utilizar as ciências,  artes  e  literatura  como  elementos  de  

interpretação  e  intervenção e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático. 

3.2. Saber distinguir variantes linguísticas e perceber como refletem formas de ser, pensar e produzir. 

Valores: 

a- Gosto  pelo   aprender e  pela pesquisa. 

b- Respeito  aos princípios da ética e aos   direitos e deveres de  cidadania. 

c- Interesse pela realidade em que vive. 

4- Competência: 

Compreender e usar a  língua portuguesa como geradora de significação e integradora da percepção, 

organização e representação do mundo e da própria identidade. 

Habilidades: 

4.1. Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva etc.  

pertinentes  a diferentes contextos e situações. 
4.2. Utilizar a representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções,   

conhecimentos,  experiências etc. 

4.3. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 

problematizar,  argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 

4.4. Elaborar e/ou fazer uso de textos (escritos, orais, iconográficos)  pertinentes a  

diferentes instrumentos  e meios de informação e  formas de expressão, tais como jornais, quadrinhos, 

charges, murais, cartazes, dramatizações, home page,  poemas, monografias, cartas, ofícios, abaixo-

assinados, propaganda, expressão corporal, jogos, música etc. 

4.5. Identificar e/ou utilizar fontes e documentos pertinentes à  obtenção de informações desejadas. 

Valores: 

a- Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais. 

b- Valorização das possibilidades de descobrir-se a si mesmo a ao mundo através das manifestações da 

língua pátria. 

c- Interesse  e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e íntegra.. 

5- Competência: 

Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos 

com  seus  contextos,  segundo  os  seguintes  aspectos:  natureza;  função;  organização, 

estrutura; condições de produção e de recepção. 
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Habilidades: 

5.1.  Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar.  

5.2. Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes linguísticas, de registro   

ou de estilo. 

5.3. Explorar as relações entre  linguagem coloquial e formal. 

Valores: 

a- Apreço pela pesquisa e pelo conhecimento. 

b- Interesse em conhecer a realidade. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Signo linguístico, circuito da comunicação Aula expositiva 11-02-2016 

Funções da linguagem, variantes linguísticas Aula expositiva – exercícios de aplicação 11-02-2016 

Revisão de escolas literárias: Trovadorismo, Humanismo, Classicismo, 

Arcadismo, Barroco 
Aula expositiva – avaliação diagnóstica 

12-02-2016 à  
18-02-2016 
 

Articulação textual: coerência e coesão; Intertextualidade. 
Leitura e interpretação de texto aplicando identificação de 

elementos coesivos 
19-02 à 20-02-2016 

Tipologia textual – conto – Machado de Assis – A igreja do diabo Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 23-02-2016 

Sintaxe: Revisão de classes gramaticais Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais. 
23-02-2016 à  
06-03-2016 

Tipologia textual – conto – Machado de Assis – A cartomante Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 01-03-2016 

Tipologia textual – conto – Machado de Assis – Pai contra mãe Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 08-03-2016 

Sintaxe: Tipos de sujeito Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais. 
09-03-2016 à  
20-03-2016 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Tipologia textual – conto – Machado de Assis – A missa do galo Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 15-03-2016 

Tipologia textual – conto – Machado de Assis – O espelho Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 22-03-2016 

Procedimentos de leitura, Intertextualidade. 
Leitura e interpretação de textos variados com aplicação de teoria 

do sujeito e suas aplicações. 
23-03-2016 à  
03-04-2016 

Texto descritivo: características e aplicações Produção escrita e reescrita. 
23-03-2016 à  
03-04-2016 

Tipologia textual – conto  moderno– Guimarães Rosa – Fita verde Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 29-03-2016 

Tipologia textual – conto  moderno– Guimarães Rosa – Famigerado Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 05-04-2016 

Romantismo na Europa- contexto histórico, características, autores e textos 

românticos. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Romantismo 
06-04-2016 à  
08-04-2016 

Tipologia textual – conto  moderno– Guimarães Rosa – O espelho Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 12-04-2016 

1ª Fase do Romantismo no Brasil : contexto histórico, características, autores 

e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

da 1ª fase do  Romantismo no Brasil 
13-04-2016 à  
24-04-2016 

Texto narrativo: características e aplicações Leitura de textos narrativos e produção escrita 
27-04-2016 à  
08-05-2016 

Romantismo no Brasil- José de Alencar - Til 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

romântico 
10-05-2015 

Romantismo no Brasil 2 ª fase: contexto histórico, características, autores e 

textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

da 2ª fase do Romantismo no Brasil 
11-05-2016 à  
22-05-2016 

Sintaxe: tipos de predicado e suas aplicações no texto Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais 
25-05-2016 à  
05-06-2016 
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Romantismo no Brasil 3 ª fase: contexto histórico, características, autores e 

textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

da 3ª fase do Romantismo no Brasil 
08-06-2016 à 
23-06-2016 

Romantismo no Brasil- José de Alencar - Senhora 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

romântico 
10-06-2016 

Texto dissertativo: características e aplicações Leitura de textos dissertativos e produção escrita 
24-06-2016 à 
26-06-2016 

Procedimentos de leitura, Intertextualidade. 
Leitura e interpretação de textos variados das diversas fases do 

Romantismo no Brasil e em Portugal. 
29-06-2016 à  
07-07-2016 

Texto dissertativo: características e aplicações  Produção escrita. 
20-07-2016 à  
24-07-2016 

Articulação textual: coerência e coesão na dissertação. Leitura de textos dissertativos e produção escrita 
27-07-2016 à  
31-07-2016 

Romantismo no Brasil- Joaquim Manoel de Macedo- A moreninha 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

romântico 
02-08-2016 

Realismo em Portugal: contexto histórico, contexto histórico, características, 

autores e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Realismo em Portugal. 
03-08-2016 à 
07-08-2016 

Texto dissertativo: características e aplicações   Produção escrita. 
10-08-2016 à 
14-08-2016 

Realismo no Brasil: contexto histórico, contexto histórico, características, 

autores e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Realismo no Brasil. 
17-08-2016 à 
31-08-2016 

Sintaxe: termos integrantes da oração teoria e usos na redação textual. Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais 
17-08-2016 à 
31-08-2016 

Romance de transição- Manuel Antônio de Almeida- Memórias de um 

sargento de milícias 

Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance de 

transição 
30-08-2016 

Naturalismo em Portugal e no Brasil: contexto histórico, contexto histórico, 

características, autores e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Naturalismo em Portugal e no Brasil. 
01-09-2016 à 
15-09-2016 
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Sintaxe: período composto por coordenação Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais 
01-09-2016 à 
15-09-2016 

Texto dissertativo-argumentativo Leitura desta tipologia textual e produção escrita 
16-09-2016 à  
23-09-2016 

Coesão e coerência na dissertação argumentativa Aplicação de conceitos à produção de dissertações 
16-09-2016 à  
23-09-2016 

Parnasianismo no Brasil 
Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Parnasianismo no Brasil. 
24-09-2016 à 
30-09-2016 

Romance realista- Aluisio de Azevedo – O cortiço 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

realista 
20-09-2016 

Simbolismo na Europa e no Brasil 
Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Simbolismo na Europa e no Brasil. 
01-10-2016 à 
16-10-2016 

Romance realista- Machado de Assis – D. Casmurro 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

realista 
18-10-2016 

Sintaxe: aplicação de conceitos gramaticais a reescrita de textos de diferentes 

tipologias. 

Leitura de textos diversos e identificação de conceitos gramaticais 

em sua construção 
19-10-2016 à 
30-10-2016 

Sintaxe: regência verbal e sua aplicação à produção textual. 
Exercícios em duplas sobre a aplicação da regência verbal de 

acordo com a norma culta da língua. 
03-11-2016 à  
20-11-2016 

Sintaxe: regência nominal e sua aplicação à produção textual. 
Exercícios em duplas sobre a aplicação da regência nominal de 

acordo com a norma culta da língua. 
23-11-2016 à 
30-11-2016 

Ortografia: uso de letras g/j – s/ss/ç/sc/x Exercício sistematizados.  
01-12-2016 à 
08-12-2016 

Sintaxe: colocação profissional Exercícios sobre sua aplicação a textos em norma culta da língua 
09-12-2016 à 
11-12-2016 

Leitura e interpretação de textos de Literatura Africana Leitura de textos diversos 
14-12-2016 à 
16-12-2016 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas. 
 
 

Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as 

linguagens e seus códigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreender e usar a língua portuguesa como 

geradora de significação e integradora da percepção, 

organização e representação do mundo e da própria 

identidade. 

5- Competência: 
Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando textos 
com  seus  contextos,  segundo  os  seguintes  

Construir argumentação oral e 

escrita. 

Identificar as diferentes situações 

do cotidiano e usar a linguagem 

adequada a cada uma delas. 

 

Ler textos de vários gêneros 

fazendo inferências e 

comparações. 

Produzir textos coerentes e coesos. 

Identificar e usar adequadamente 

as novas tecnologias em situações 

específicas. 

Selecionar informações 

tecnológicas e empregá-las em 

contextos diversos. 

Dominar linguagens variadas. 

Fazer uso das diversas linguagens 

no dia a dia. 

 

Ler, interpretar e analisar obras 

literárias em prosa e em verso. 

 

Analisar o discurso literário. 

Apresentação de 

seminários e 

atividades práticas. 

 

 

 

 

 

Atividades práticas 

de leitura, 

interpretação e 

produção. 

 

 

Dinâmica, pesquisas 

em geral, internet, 

vídeos, música. 

 

 

 

 

 

 

Pesquisas, debates e 

Clareza na oralidade e na 

escrita e interlocução 

adequada à situação 

linguística. 

 

 

 

 

Clareza, coerência, coesão, 

linguagem, criticidade, 

autonomia. 

 

 

Criticidade, 

contextualização, 

conhecimento das novas 

tecnologias da comunicação. 

 

Mostrar domínio da 

linguagem em várias 

situações de interlocução. 

 

 

Contextualização histórica, 

Demonstrar competência 

linguística em situações práticas. 

 

 

 

 

 

Uso adequado da linguagem 

escrita e coerência e coesão no 

processamento do texto. 

 

Domínio no uso adequado de 

tecnologias específicas para 

cada situação exigida. 

 

Uso dos recursos expressivos, 

em textos orais e escritos, que a 

linguagem oferece. 

 

Capacidade em analisar obras 

clássicas e valorizar 

A cultura para o bem da 

Humanidade 

Uso competente da linguagem 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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aspectos:  natureza;  função;  organização, 
estrutura; condições de produção e de recepção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intertextualidade. 

 

Dominar linguagens. 

Enfrentar situações-problemas. 

Construir a imagem de locutor e 

interlocutor. 

 

Classificar as estruturas 

linguísticas em situações práticas e 

em textos consagrados. 

 

Ler e analisar textos jornalísticos 

atuais veiculados na imprensa. 

Usar a mídia como instrumento de 

estudo. 

 

Analisar as implicações sócio-

históricas na construção da 

imagem, para despertar o respeito 

ao patrimônio cultural. 

seminários. 

Leitura extraclasse.  

Analise de obras 

literárias. 

Debates e estudo 

comparativo de 

textos. 

 

Leitura e 

interpretação oral e 

escrita. 

Atividades de 

produção textual. 

 

 

Atividades práticas 

em sala de aula 

através de textos 

sugeridos. 

 

 

Atividades de 

análise, interpretação 

e produção e 

debates. 

 

 

 

Pesquisas 

extraclasses e 

relatórios 

criticidade, 

interdiscursividade e 

intertextualidade. 

 

Clareza, adequação, 

liberdade linguística. 

Identificar, relacionar, 

classificar estruturas e 

formular propostas. 

 

 

 

Conscientização sobre a 

importância do poder da 

linguagem na sociedade. 

 

 

Argumentatividade e 

coerência expressas no 

relatório, acerca do 

patrimônio cultural. 

oral e escrita em situações de 

interlocução. 

 

 

 

 

Em avaliação objetiva e em 

produção textual verificar o 

domínio da norma culta. 

 

 

Produção textual escrita e 

posicionamento crítico perante o 

grupo. 

 

Mudança de postura no 

ambiente escolar, cuidando, 

respeitando e difundindo o 

patrimônio cultural local e 

mundial. 
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IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X X X X X 

Março 
X X X X X 

Abril 
X X X X X 

Maio 
X X X X X 

Junho 
X X X X X 

Julho 
X X X X X 

Agosto 
X X X X X 

Setembro 
X X X X X 

Outubro 
X X X X X 

Novembro 
X X X X X 

Dezembro 
X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

1. Português – contexto, interlocução e sentido – Maria Luiza M. Abaurre, Maria Bernadete M. 
Abaurre, Marcela Pontara. 

2. Contos Machado de Assis 
a. A Igreja do diabo    
b. A cartomante          
c. Pai contra mãe       
d. A missa do galo     
e. O espelho                

 
       3.Contos Guimarães Rosa 

a. Fita verde                
b. Famigerado            
c. O espelho               

 
     4. José de Alencar – Til  
     5.José de Alencar – Senhora  
     6.Joaquim Manoel de Macedo – A Moreninha  
     7. Manuel Antônio de Almeida - Memórias de um sargento de Milícias  
     8. Aluisio de Azevedo – O cortiço  
     9. Machado de Assis – D. Casmurro  

10. Gramática Normativa da Língua Portuguesa - Segundo o Novo Acordo Ortográfico 
Carlos Henrique da Rocha Lima 

 
 

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Fevereiro 
Dia 12 – Recepção aos novos alunos 
Abril 
Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  
Dia 20 – passeio cultural à São Paulo . 
Maio 
Dia 10 a 12 -  “Semana Paulo Feire” 
Dia 6 a 7 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
Junho 
Dia 24 – Festa Junina 
Agosto 
Dia 12 – Visita as creches 
Dia 15 – Dia da Informática 
Dia 21 – Festa do Folclore  
Setembro 
Dia 16 – Etec in concert 
Outubro 
Dias 17 a 21 –  apresentação das peças teatrais 
Novembro 
Dias 10,11,12 – Mostra de GE 
Dias 29 e 30 –  Apresentação dos TCC 
 
Projetos do Ensino Médio: 
- “Deu Zica” 
- Folclore 
- Coração solidário 
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- Bullying ? Tô fora! 
- Que droga é essa. 
 
 

 
 

 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

A recuperação será aplicada diariamente, de acordo com a necessidade do aluno, identificada através de 

avaliações em suas diferentes formas ( orais, escritas, objetivas, dissertativas) e resolução de dúvidas 

surgidas em sala de aula, durante o período letivo. 

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Rita de Fátima Parzewski Guimarães 

Assinatura:                                                                                        Data:15-02-2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data:  29/02/2016  
 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Linguagem, códigos e suas tecnologias 

Componente Curricular: Língua Portuguesa e Literaturas 

Série: 2º 
C. H. Semanal: 4 aulas 

Professor: Maria Fernanda Merlino Domenes Bachur 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1-Competência: 
Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas. 
Habilidades: 
1.7. Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica 
de documentos de natureza diversa. 
1.8. Colher dados e informações através de entrevistas. 
1.9. Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e    
interesses dos seus emissores. 
1.10. Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e   
divergência. 
1.11. Avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes. 
1.12. Comparar e relacionar informações contidas  em textos expressos em diferentes  
linguagens. 
Valores: 
a- Orientar-se pelos  valores da ética e da cidadania. 
b- Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade  no convívio com as pessoas e com 
outras culturas. 
c- Respeito aos direitos e deveres de cidadania. 
d- Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor. 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 

Plano de Trabalho Docente – 2016 
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2- Competência: 
Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos. 
Habilidades: 
2.2.  Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
2.2. Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas, 
depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações 
desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da pesquisa. 
2.3. Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios  na análise, interpretação e crítica de 
idéias expressas de formas diversas. 
2.4. Interpretar expressões linguísticas (em língua nacional ou estrangeira)  considerando seu 
contexto   sociocultural.  
Valores: 
a- Valorização da aprendizagem  e da pesquisa. 
b- Curiosidade. 
3- Competência: 
Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo 
como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e   
percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em  suas relações com as   
transformações sociais. 
Habilidades: 
3.2. Reconhecer e  utilizar as ciências,  artes  e  literatura  como  elementos  de  
interpretação  e  intervenção e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático. 
3.2. Saber distinguir variantes linguísticas e perceber como refletem formas de ser, pensar e 
produzir. 
Valores: 
a- Gosto  pelo   aprender e  pela pesquisa. 
b- Respeito  aos princípios da ética e aos   direitos e deveres de  cidadania. 
c- Interesse pela realidade em que vive. 
4- Competência: 
Compreender e usar a  língua portuguesa como geradora de significação e integradora da 
percepção, organização e representação do mundo e da própria identidade. 
Habilidades: 
4.5. Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva etc.  
pertinentes  a diferentes contextos e situações. 
4.6. Utilizar a representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções,   
conhecimentos,  experiências etc. 
4.7. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar,  argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
4.8. Elaborar e/ou fazer uso de textos (escritos, orais, iconográficos)  pertinentes a  
diferentes instrumentos  e meios de informação e  formas de expressão, tais como jornais, 
quadrinhos, charges, murais, cartazes, dramatizações, home page,  poemas, monografias, 
cartas, ofícios, abaixo-assinados, propaganda, expressão corporal, jogos, música etc. 
4.5. Identificar e/ou utilizar fontes e documentos pertinentes à  obtenção de informações 
desejadas. 
Valores: 
a- Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais. 
b- Valorização das possibilidades de descobrir-se a si mesmo a ao mundo através das 
manifestações da língua pátria. 
c- Interesse  e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e íntegra.. 
5- Competência: 
Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos 
com  seus  contextos,  segundo  os  seguintes  aspectos:  natureza;  função;  organização, 
estrutura; condições de produção e de recepção. 
Habilidades: 
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5.4.  Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
5.5. Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes linguísticas, de registro   
ou de estilo. 
5.6. Explorar as relações entre  linguagem coloquial e formal. 
Valores: 
a- Apreço pela pesquisa e pelo conhecimento. 
b- Interesse em conhecer a realidade. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Signo linguístico, circuito da comunicação Aula expositiva 11-02-2016 

Funções da linguagem, variantes linguísticas Aula expositiva – exercícios de aplicação 11-02-2016 

Revisão de escolas literárias: Trovadorismo, Humanismo, Classicismo, 

Arcadismo, Barroco 
Aula expositiva – avaliação diagnóstica 

12-02-2016 à  
18-02-2016 
 

Articulação textual: coerência e coesão; Intertextualidade. 
Leitura e interpretação de texto aplicando identificação de 

elementos coesivos 
19-02 à 20-02-2016 

Tipologia textual – conto – Machado de Assis – A igreja do diabo Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 23-02-2016 

Sintaxe: Revisão de classes gramaticais Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais. 
23-02-2016 à  
06-03-2016 

Tipologia textual – conto – Machado de Assis – A cartomante Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 01-03-2016 

Tipologia textual – conto – Machado de Assis – Pai contra mãe Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 08-03-2016 

Sintaxe: Tipos de sujeito Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais. 
09-03-2016 à  
20-03-2016 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Tipologia textual – conto – Machado de Assis – A missa do galo Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 15-03-2016 

Tipologia textual – conto – Machado de Assis – O espelho Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 22-03-2016 

Procedimentos de leitura, Intertextualidade. 
Leitura e interpretação de textos variados com aplicação de teoria 

do sujeito e suas aplicações. 
23-03-2016 à  
03-04-2016 

Texto descritivo: características e aplicações Produção escrita e reescrita. 
23-03-2016 à  
03-04-2016 

Tipologia textual – conto  moderno– Guimarães Rosa – Fita verde Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 29-03-2016 

Tipologia textual – conto  moderno– Guimarães Rosa – Famigerado Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 05-04-2016 

Romantismo na Europa- contexto histórico, características, autores e textos 

românticos. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Romantismo 
06-04-2016 à  
08-04-2016 

Tipologia textual – conto  moderno– Guimarães Rosa – O espelho Identificação de elementos do conto, leitura e interpretação 12-04-2016 

1ª Fase do Romantismo no Brasil : contexto histórico, características, autores 

e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

da 1ª fase do  Romantismo no Brasil 
13-04-2016 à  
24-04-2016 

Texto narrativo: características e aplicações Leitura de textos narrativos e produção escrita 
27-04-2016 à  
08-05-2016 

Romantismo no Brasil- José de Alencar - Til 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

romântico 
10-05-2015 

Romantismo no Brasil 2 ª fase: contexto histórico, características, autores e 

textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

da 2ª fase do Romantismo no Brasil 
11-05-2016 à  
22-05-2016 

Sintaxe: tipos de predicado e suas aplicações no texto Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais 
25-05-2016 à  
05-06-2016 
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Romantismo no Brasil 3 ª fase: contexto histórico, características, autores e 

textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

da 3ª fase do Romantismo no Brasil 
08-06-2016 à 
23-06-2016 

Romantismo no Brasil- José de Alencar - Senhora 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

romântico 
10-06-2016 

Texto dissertativo: características e aplicações Leitura de textos dissertativos e produção escrita 
24-06-2016 à 
26-06-2016 

Procedimentos de leitura, Intertextualidade. 
Leitura e interpretação de textos variados das diversas fases do 

Romantismo no Brasil e em Portugal. 
29-06-2016 à  
07-07-2016 

Texto dissertativo: características e aplicações  Produção escrita. 
20-07-2016 à  
24-07-2016 

Articulação textual: coerência e coesão na dissertação. Leitura de textos dissertativos e produção escrita 
27-07-2016 à  
31-07-2016 

Romantismo no Brasil- Joaquim Manoel de Macedo- A moreninha 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

romântico 
02-08-2016 

Realismo em Portugal: contexto histórico, contexto histórico, características, 

autores e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Realismo em Portugal. 
03-08-2016 à 
07-08-2016 

Texto dissertativo: características e aplicações   Produção escrita. 
10-08-2016 à 
14-08-2016 

Realismo no Brasil: contexto histórico, contexto histórico, características, 

autores e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Realismo no Brasil. 
17-08-2016 à 
31-08-2016 

Sintaxe: termos integrantes da oração teoria e usos na redação textual. Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais 
17-08-2016 à 
31-08-2016 

Romance de transição- Manuel Antônio de Almeida- Memórias de um 

sargento de milícias 

Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance de 

transição 
30-08-2016 

Naturalismo em Portugal e no Brasil: contexto histórico, contexto histórico, 

características, autores e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Naturalismo em Portugal e no Brasil. 
01-09-2016 à 
15-09-2016 
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Sintaxe: período composto por coordenação Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos sequenciais 
01-09-2016 à 
15-09-2016 

Texto dissertativo-argumentativo Leitura desta tipologia textual e produção escrita 
16-09-2016 à  
23-09-2016 

Coesão e coerência na dissertação argumentativa Aplicação de conceitos à produção de dissertações 
16-09-2016 à  
23-09-2016 

Parnasianismo no Brasil 
Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Parnasianismo no Brasil. 
24-09-2016 à 
30-09-2016 

Romance realista- Aluisio de Azevedo – O cortiço 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

realista 
20-09-2016 

Simbolismo na Europa e no Brasil 
Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de características 

do Simbolismo na Europa e no Brasil. 
01-10-2016 à 
16-10-2016 

Romance realista- Machado de Assis – D. Casmurro 
Leitura, interpretação e identificação de elementos do romance 

realista 
18-10-2016 

Sintaxe: aplicação de conceitos gramaticais a reescrita de textos de diferentes 

tipologias. 

Leitura de textos diversos e identificação de conceitos gramaticais 

em sua construção 
19-10-2016 à 
30-10-2016 

Sintaxe: regência verbal e sua aplicação à produção textual. 
Exercícios em duplas sobre a aplicação da regência verbal de 

acordo com a norma culta da língua. 
03-11-2016 à  
20-11-2016 

Sintaxe: regência nominal e sua aplicação à produção textual. 
Exercícios em duplas sobre a aplicação da regência nominal de 

acordo com a norma culta da língua. 
23-11-2016 à 
30-11-2016 

Ortografia: uso de letras g/j – s/ss/ç/sc/x Exercício sistematizados.  
01-12-2016 à 
08-12-2016 

Sintaxe: colocação profissional Exercícios sobre sua aplicação a textos em norma culta da língua 
09-12-2016 à 
11-12-2016 

Leitura e interpretação de textos de Literatura Africana Leitura de textos diversos 
14-12-2016 à 
16-12-2016 
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III - Plano de Avaliação de Competências 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Confrontar opiniões e pontos de vista 

expressos em diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

 

Articular as redes de diferenças e semelhanças 

entre as linguagens e seus códigos. 

 

Compreender e usar a  língua portuguesa 

como geradora de significação e integradora 

da percepção, organização e representação do 

mundo e da própria identidade. 

 

 

5- Competência: 

Analisar, interpretar e aplicar os recursos 

expressivos das linguagens, relacionando 

textos 

com  seus  contextos,  segundo  os  seguintes  

aspectos:  natureza;  função;  organização, 

estrutura; condições de produção e de 

recepção. 

 

 

 

 

Apresentação de seminários e 

atividades práticas. 

 

Atividades práticas de leitura, 

interpretação e produção. 

 

Dinâmica, pesquisas em geral, 

internet, vídeos, música. 

 

Pesquisas, debates e seminários. 

Leitura extraclasse.  

Analise de obras literárias. 

Debates e estudo comparativo de 

textos. 

 

Leitura e interpretação oral e escrita. 

Atividades de produção textual. 

Atividades práticas em sala de aula 

através de textos sugeridos. 

 

Atividades de análise, interpretação 

e produção e debates. 

 

Pesquisas extraclasses e relatórios 

Clareza na oralidade e na escrita e 

interlocução adequada à situação 

linguística. 

Clareza, coerência, coesão, linguagem, 

criticidade, autonomia. 

 

Criticidade, contextualização, 

conhecimento das novas tecnologias da 

comunicação. 

 

Mostrar domínio da linguagem em várias 

situações de interlocução. 

 

Contextualização histórica, criticidade, 

interdiscursividade e intertextualidade. 

 

Clareza, adequação, liberdade linguística. 

 

Identificar, relacionar, classificar estruturas 

e formular propostas. 

Conscientização sobre a importância do 

poder da linguagem na sociedade. 

Argumentatividade e coerência expressas 

no relatório, acerca do patrimônio cultural. 

Demonstrar competência linguística em 

situações práticas. 

Uso adequado da linguagem escrita e 

coerência e coesão no processamento do 

texto. 

 

Domínio no uso adequado de tecnologias 

específicas para cada situação exigida. 

Uso dos recursos expressivos, em textos 

orais e escritos, que a linguagem oferece. 

 

Capacidade em analisar obras clássicas e 

valorizar 

A cultura para o bem da Humanidade 

Uso competente da linguagem oral e escrita 

em situações de interlocução. 

 

Em avaliação objetiva e em produção 

textual verificar o domínio da norma culta. 

Produção textual escrita e posicionamento 

crítico perante o grupo. 

 

Mudança de postura no ambiente escolar, 

cuidando, respeitando e difundindo o 

patrimônio cultural local e mundial. 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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IV – Plano de atividades docentes* 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X X X X X 

Março 
X X X X X 

Abril 
X X X X X 

Maio 
X X X X X 

Junho 
X X X X X 

Julho 
X X X X X 

Agosto 
X X X X X 

Setembro 
X X X X X 

Outubro 
X X X X X 

Novembro 
X X X X X 

Dezembro 
X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

3. Português – contexto, interlocução e sentido – Maria Luiza M. Abaurre, Maria Bernadete M. 
Abaurre, Marcela Pontara. 

4. Contos Machado de Assis 
f. A Igreja do diabo    
g. A cartomante          
h. Pai contra mãe       
i. A missa do galo     
j. O espelho                

 
       3.Contos Guimarães Rosa 

d. Fita verde                
e. Famigerado            
f. O espelho               

 
     4. José de Alencar – Til  
     5.José de Alencar – Senhora  
     6.Joaquim Manoel de Macedo – A Moreninha  
     7. Manuel Antônio de Almeida - Memórias de um sargento de Milícias  
     8. Aluisio de Azevedo – O cortiço  
     9. Machado de Assis – D. Casmurro  

11. Gramática Normativa da Língua Portuguesa - Segundo o Novo Acordo Ortográfico 
Carlos Henrique da Rocha Lima 

 
 

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Fevereiro 
Dia 12 – Recepção aos novos alunos 
Março 
Dia14 a 18 –  apresentação do projeto“ Deu ZIKA”   
Abril 
Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  
Dia 20 – passeio cultural à São Paulo . 
Maio 
Dia 10 a 12 -  “Semana Paulo Feire” 
Dia 6 a 7 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
Junho 
Dias 18 – Simulado Bimestral 
Dia 24 – Festa Junina 
Agosto 
Dia 12 – Visita as creches 
Dia 15 – Dia da Informática 
Dia 21 – Festa do Folclore  
Setembro 
Dia 16 – Etec in concert 
Outubro 
Dias 17 a 21 –  apresentação das peças teatrais 
 
Novembro 
Dias 10,11,12 – Mostra de GE 
Dias 26 - Simulado  Final 
Dias 29 e 30 –  Apresentação dos TCC 
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Projetos do Ensino Médio: 
- “Deu Zica” 
- Folclore 
- Coração solidário 
- Bullying ? Tô fora! 
- Que droga é essa. 
 

 
 

 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

A recuperação será aplicada diariamente, de acordo com a necessidade do aluno, identificada através de avaliações 

em suas diferentes formas ( orais, escritas, objetivas, dissertativas) e resolução de dúvidas surgidas em sala de aula, 

durante o período letivo. 

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Maria Fernanda Merlino Domenes Bachur 

Assinatura:                                                                                        Data:15-02-2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso. 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data: 29/02/2016 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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Etec : Dr Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Matemática 

Série: 2º C. H. Semanal: 3 

Professor: WELLINGTON CARVALHO DE DEUS/ DAGOBERTO R. NEVES 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

 

FUNÇÃO 1. REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Competência: 

1.1. Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas manifestações 

específicas. 

 

Habilidades: 

1.1.1- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de documentos 

de natureza diversa. 

1.1.2- Colher dados e informações através de entrevistas. 

1.1.3- Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e interesses dos 

seus emissores. 

1.1.4- Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência. 

1.1.5- Analisar e avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes. 

1.1.6- Comparar e relacionar informações contidas em textos. 

 

Valores e Atitudes: 

a) Agir segundo princípios éticos e cidadãos. 

b) Refletir antes de formular juízos de valor. 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 

Plano de Trabalho Docente – 2016 
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c) Consideração e respeito pelo outro em sua individualidade e como sujeito de direitos, deveres, 

características pessoais e cultura própria. 

d) Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor. 

 

FUNÇÃO 2. INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

Competência: 

2.4. Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema. 

 

Habilidades: 
2.4.1- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

2.4.3- Construir periodizações segundo procedimentos próprios da ciência, arte, literatura ou de outras 

categorias de análise e classificação. 

2.4.4- Identificar o problema e formular questões. 

2.4.5- Utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 

2.4.6- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos. 

2.4.7- Comparar, classificar, fazer relações, organizar e arquivar dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência). 

2.4.8- Identificar características dos conhecimentos científico, tecnológico, religioso e popular e articular 

essas diferentes formas de conhecimento. 

2.4.9- Comparar e interpretar fenômenos. 

2.4.10- Estimar ordens de grandeza e identificar parâmetros relevantes para quantificação. 

2.4.11- Formular e testar hipóteses e prever resultados. 

2.4.12- Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

2.4.13- Selecionar estratégias de resolução de problemas. 

2.4.14- Utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução de problemas 

qualitativos e quantitativos. 

2.4.15- Recorrer a modelos, esboços, fatos conhecidos.  

 

Valores e Atitudes: 

a) Hábito de planejar. 

b) Organização. 

c) Espírito de pesquisa. 

d) Cuidado (capricho) na realização dos trabalhos. 

 

Competência: 

2.5. Para a resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar: a) as construções do imaginário 

coletivo; b) elementos representativos do patrimônio cultural; c) as classificações ou critérios 

organizacionais, preservados e divulgados no eixo espacial e temporal; d) os meios e instrumentos 

adequados para cada tipo de questão; estratégias de enfrentamento dos problemas. 

 

Habilidades: 
2.5.1- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

2.5.2- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos. 

2.5.4- Recorrer a teorias, metodologias, tradições, costumes, literatura, crenças e outras expressões de 

culturas, presentes ou passadas, como instrumentos de pesquisa e como repertório de experiências de 

resolução de problemas. 

2.5.6- Identificar regularidades e diferenças entre os objetos de pesquisa. 

2.5.7- Selecionar e utilizar metodologias e critérios adequados para a análise e classificação de estilos, 

gêneros, recursos expressivos e outros. 

2.5.8- Consultar Bancos de Dados e sites na Internet. 

2.5.9- Selecionar instrumentos para a interpretação de experimentos ou fenômenos descritos ou 

visualizados. 

2.5.10- Identificar metodologias, sistemas, procedimentos e equipamentos e estabelecer critérios para sua 

seleção e utilização adequada. 
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2.5.11- Estabelecer objetivos, metas e etapas direcionadas para a resolução da questão. 

2.5.12- Identificar e levantar recursos. 

2.5.13- Planejar e executar procedimentos selecionados. 

 

Valores e Atitudes: 

a) Hábitos de planejamento 

b) Organização 

c) Espírito de pesquisa. 

d) Cuidado na realização dos trabalhos. 

 

FUNÇÃO 3. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL 

 

Competência: 

3.1. Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e percebendo seu papel na vida 

humana em diferentes épocas e em suas relações com as transformações sociais. 

 

Habilidades: 

3.1.1- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

3.1.2- Perceber e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e intervenção e as 

tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático. 

3.1.3- Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais. 

3.1.4- Comparar e relacionar as características, métodos, objetivos, temas de estudo, valorização, aplicação 

etc. das ciências na atualidade e em outros momentos sociais. 

3.1.5- Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos processos sociais. 

3.1.6- Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e relacionar questões 

sociais e ambientais. 

3.1.7- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado. 

3.1.8- Reconhecer e respeitar os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

3.1.9- Valorizar, respeitar, preservar e inter-relacionar o patrimônio cultural nacional e o estrangeiro. 

3.1.10- Saber distinguir variantes linguísticas e perceber como refletem a forma de ser, pensar e sentir de 

quem as produz. 

 

Valores e Atitudes: 

a) Curiosidade e gosto pelo aprender e pela pesquisa. 

b) Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas. 

c) Reconhecimento, respeito e defesa dos direitos e deveres humanos e de cidadania. 

d) Interesse pela realidade em que vive. 

e) Ética. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

 

Função Exponencial 

 Potência de expoente natural e inteiro negativo 

 Notação cientifica 

 Potência de expoente racional, irracional e real 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

 
11 / 02 a 25 / 02 

Função Exponencial 

 Função Exponencial 

 Equação Exponencial 

 Inequação Exponencial 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

 
02 /03 a 17 / 03 

 

Função Logarítmica 

 Os fundamentos dos Logaritmos 

 Conceito de logaritmo 

 Propriedades dos Logaritmos 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

23 /03 a 07/ 04 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Função Logarítmica 

 Função Logarítmica 

 Equações Logarítmica 

 Inequação Logarítmica 

 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

 
13 / 04 a 04 / 05 

Semelhanças entre triângulos 

 Semelhança de triângulos 

 Critérios de semelhança 

 O Triângulo Retângulo 

 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

 
05 / 05 a 19 / 05 

Trigonometria no triangulo retângulo 

 Razões trigonométricas 

 Relações entre razões trigonométricas 

 Ângulos Notáveis 

 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

 
25 / 05 a 09/ 06 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

Circunferência Trigonométrica suas razões e triângulos quaisquer 

 Arcos e ângulos 

 Circunferência trigonométrica 

 Relação entre seno cosseno  

 Relações entre tangente, seno, cosseno 

 Lei dos senos 

 Lei dos cossenos 

 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

 
15 / 06 a 30 / 06 

Funções Trigonométricas 

 Funções periódicas   

 Função seno 

 Função cosseno 

 Função Tangente  

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

20 / 07 a 04 / 08 

Matrizes 

 Definição e representação de uma matriz 

 Matrizes especiais, matriz transposta 

 Igualdade, adição, soma, multiplicação de matrizes 

 Matriz oposta, identidade e inversa 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

 
 10 / 08 a 25/ 08 
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Sistemas Lineares 

 Equação linear 

 Sistemas lineares 2 x 2 e m x n 

 Sistemas escalonados 

 Determinantes, Regra de Cramer 

 Sistemas Homogêneos 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

31 / 09 a 14/ 09 

Análise Combinatória 

 Fatorial e Agrupamentos 

 Permutação e Arranjos 

 Combinações Binômio de Newton 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

15 / 09 a 29 /09 

Probabilidade  

 Espaço Amostral e evento 

 Frequências relativas e probabilidade 

 Probabilidades e espaços amostrais equiprováveis 

 Probabilidade da união de eventos, condicional e interseções de dois eventos 

 Eventos independentes 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

05 / 10 a 20 /10 

Áreas de figuras planas 

 Área do retângulo, quadrado, paralelogramo 

 Área do triângulo, losango, trapézio 

 Área de um polígono regular 

 Área do círculo e suas partes 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

26 / 10 a 10 /11 
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Geometria espacial de posição 

 Noções, proposições primitivas 

 Posições Relativas de dois planos, de duas retas, de uma reta e um plano 

 Reta e plano perpendiculares 

 Projeções Ortogonais 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

16 / 11 a 01 /12 

Prisma, Pirâmide, Corpos redondos 

 Prisma 

 Pirâmide 

 Cilindro 

 Cone 

 Esfera 

- Realização de atividades experimentais (demonstrações em sala 

de aula e experimentos em diversos ambientes) 

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados. 

- Propor exercícios que envolvam raciocínio e memorização, criar 

situações motivadoras. 

- Em trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o trabalho 

em equipe, incentivar e orientar a pesquisa, introduzir elementos de 

motivação para o trabalho. 

07 / 12 a 16 / 12 

 

 

 

 

 

 

III - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Competência 1.1- Confrontar opiniões e 

pontos de vista expressos em diferentes 

linguagens e suas manifestações específicas. 

 

 

 Avaliação escrita individual. 

 Relatórios de práticas / ensaios / 

experimentos. 

 Pesquisa e apresentação escrita / 

oral 

 Clareza e precisão na apresentação dos 

resultados. 

 Organização na redação do relatório. 

 

 Informações selecionadas e organizadas 

em ordem de relevância. 

 

Competência 2.4- Sistematizar informações 

relevantes para a compreensão da situação-

problema. 

 

 

 

 Trabalhos em classe e extraclasse 

 Avaliação escrita individual. 

 Seminários com exposições em 

multimídia. 

 Exercícios de Analise de caso. 

 Observação Direta. 

 Utilização de Linguagem técnica. 

 

 Habilidade em construir projetos. 

 Clareza e precisão na apresentação dos 

resultados. 

Competência 2.5- Para a resolução de 

problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar: 

a) as construções do imaginário coletivo; b) 

elementos representativos do patrimônio 

cultural; c) as classificações ou critérios 

organizacionais, preservados e divulgados no 

eixo espacial e temporal; d) os meios e 

instrumentos adequados para cada tipo de 

questão; estratégias de enfrentamento dos 

problemas. 

 

 

 Exercícios para análise de casos. 

 Relatório de trabalho de campo e 

estudos do meio. 

 Avaliação escrita individual. 

 

 Avaliação escrita individual: domínio de 

conteúdo, ortografia, clareza na 

exposição de ideias. 

 Exercícios de fixação: domínio de 

conteúdo, cumprimento de tarefas, 

assiduidade, organização. 

 Fontes bibliográficas consultadas pelos 

alunos.  

 Solução adequada (ou correta) dos 

problemas propostos a partir dos 

critérios combinados. 

 

Competência 3.1- Compreender as ciências, 

as artes e a literatura como construções 

humanas, entendendo como elas se 

desenvolveram por acumulação, continuidade 

ou ruptura de paradigmas e percebendo seu 

 Observação direta. 

 Seminários com exposições em 

multimídia. 

 Relatório de trabalho de campo e 

estudos do meio. 

 Uso adequado de equipamentos e 

materiais de pesquisas. 

 Avaliação escrita individual. 

 Apresentação do relatório com solução 

do caso proposto. 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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papel na vida humana em diferentes épocas e 

em suas relações com as transformações 

sociais. 
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IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro X X X X X 

Março X X X X X 

Abril X X X X X 

Maio 
  

X X X 

Junho X 
 

X 
 

X 

Julho 
  

X X X 

Agosto X X X X X 

Setembro 
 

X X X X 

Outubro X X X X X 

Novembro X 
 

X X X 

Dezembro X 
 

X 
 

X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Matemática Ciência e Aplicações – Volume 1 – Autores:  Gelson, Oswaldo, David, Roberto, Nilze – Editora: Saraiva 

Matemática Ciência e Aplicações – Volume 2 – Autores:  Gelson, Oswaldo, David, Roberto, Nilze – Editora: Saraiva 

Matemática – Volume Único – Autor: Manoel Paiva – Editora: Moderna 

Mídia em geral, revistas, periódicos, Internet. 

 
 

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Fevereiro 
Dia 12 – Recepção aos novos alunos 
Abril 
Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  
Dia 20 – passeio cultural à São Paulo . 
Maio 
Dia 10 a 12 -  “Semana Paulo Feire” 
Dia 6 a 7 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
Junho 
Dia 24 – Festa Junina 
Agosto 
Dia 12 – Visita as creches 
Dia 15 – Dia da Informática 
Dia 21 – Festa do Folclore  
Setembro 
Dia 16 – Etec in concert 
Outubro 
Dias 17 a 21 –  apresentação das peças teatrais 
Novembro 
Dias 10,11,12 – Mostra de GE 
Dias 29 e 30 –  Apresentação dos TCC 
 
Projetos do Ensino Médio: 
- “Deu Zica” 
- Folclore 
- Coração solidário 
- Bullying ? Tô fora! 
- Que droga é essa. 

 

 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Propor atividades, usar recursos e metodologia diferenciadas tais como: reorientar a aprendizagem, diagnosticar e 

atender individualmente. 

O trabalho de recuperação será contínuo. As estratégias seguem-se pela necessidade do aluno, como: Revisar os 

conteúdos em casa; ser mais assíduo; tirar dúvidas durante a aula; não faltar em dias de prova e de entrega de 
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trabalhos. 

Quanto às providências: Orientação quanto ao estudo; Indicação de leitura complementar; rever método de estudo; 

Estudos de recuperação, Aplicação de Avaliação Escrita Individual e Entrega de Trabalho Escrito. 

Utilizar a deliberação 127/14. 

Obs: as estratégias de recuperação poderão variar de aluno para aluno, mediante sua necessidade.  

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Wellington / Dagoberto 

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso. 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data:      29/02/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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ETEC Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

                    Ensino Médio                          Ensino Técnico     

Série/Módulo: 2º Habilitação Técnica: Produções Culturais e Artísticas 

Professor(es) Componente(s) Curricular(es) 
C.H. 

semanal 

Gustavo Miranda Produções Artísticas 2 

 

I – Justificativa para desenvolvimento do projeto1 

Fazer com que os alunos retomem a concretização e apreciação de produtos artísticos e 
aprendam a trabalhar combinações, reelaborações imaginativas, criativas, intuitivas, estéticas, 
a partir  de diversos elementos da experiência sensível da vida cotidiana dos saberes sobre a 
natureza, a cultura, a história e seus contextos. 

 

II– Objetivo2 

Pretende-se que, ao final de cada etapa, os alunos possam assegurar no campo de 
competências a presença da instância reflexiva em todas as etapas do processo de produções 
artísticas. 

Pretende-se que, ao final de cada atividade, todos os alunos possam perceber que o analisar, 
o refletir e o compreender são componentes intrínsecos às próprias habilidades práticas 
propostas no processo aprendizagem. 

                                                           
1
 Necessidade + possibilidade + objetivos do desenvolvimento do projeto + resultados esperados 

2
 Competências/habilidades/valores/bases tecnológicas ou conhecimentos a serem construídos 
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Projeto Curricular 

X  
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III – Plano Didático  

 

Habilidade(s)
 

Bases Tecnológicas ou 
Conhecimentos 

Procedimento 
Didático

 
Cronograma 

Dia/Mês 

Conhecer, analisar, 
refletir, 
compreendendo 
critérios 
culturalmente 
construídos e 
embasados em 
conhecimento de 
caráter filosófico, 
histórico, sociológico, 
antropológico, 
psicológico, 
semiótico, científico e 
tecnológico. 

- auto-conhecimento, auto-
estima e auto-realização.

 

- Tempo da minha vida e 
tempo do meu dia a dia. 
- Relação interpessoais 
interações sociais. 
- Meu trabalho e o meu 
legado. 

Aulas-slide, 
discussões, leitura de 
obras de Filosofia, 
dinâmicas de teatro 
focadas na auto-
expressão e na 
representação. 
Essas dinâmicas 
envolvem textos 
literários. 
- Vídeos de apoio: 
legado (S. Covey). 
- Bibliografia de 
apoio(solicitada para 
leitura dos alunos): O 
Pequeno Príncipe (A. 
de Saint Exupéry). 
 

 
12/2 a 30/03 

Relacionar as 
diferentes opiniões 
com as 
características, 
valores, histórias de 
vida e interesses de 
seus emissores. 

Filosofia do trabalho em grupo. 
Ética. 
Liderança. 
Empreendimento/Marketing. 
Oratória. 
Expressão corporal. 

Aulas-slide, 
discussões, 
dinâmicas de grupo, 
oratória no palco do 
teatro. 
- Vídeos de apoio: 
“Sapateado”, “Lição 
de Vida”, “Coca-cola 
rivalidades”. 
- Eu lhe desejo um 
amigo (A. Grün). 
 

 
31/03 a 19/04 

Apreciar a arte em 
suas várias 
linguagens 
 

Estudo de  história do teatro e 
escolas literárias. 
 

Aulas-slide, vídeos, 
leitura de roteiros de 
teatro, prática no 
palco. 
 

22/04 a 30/06 
 

Analisar, refletir e 
compreender os 
diferentes processos 
de arte com seus 
diferentes 
instrumentos de 
ordem material e 
ideal, como 
manifestações sócio-
culturais. 

Arte como descoberta de si e 
do outro. 
 

Prática: montagem 
de peças teatrais 
dentro das temáticas 
trabalhadas. 
Elaboração de 
roteiros, tabelas de 
palco, figurinos, 
criação de 
personagens. 
 

 
01/07 a 20/09 

Realizar produções 
artísticas e/ou 
coletivas, nas 
linguagens da arte. 

Estudo das obras indicadas 
aos alunos para a montagem 
das peças. 

Aulas teóricas e 
práticas de Teatro.  

23/09 a 16/12 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Artigos, textos, notícias, imagens, impressos, folders e publicações  em jornais, revistas, livros, Internet, 
etc. 

Filmes. Documentários, trechos de filmes, propagandas etc... 

Referências Bibliográficas: 

A Arte do Drama - Ronald Peacock 

A PENA E A LEI – Ariano Suassuna 

CASAMENTO SUSPEITOSO– Ariano Suassuna 

O SANTO E A PORCA –   Ariano Suassuna 

 

 
 

V – Estratégias de Avaliação/Recuperação  

Os estudos de avaliação/recuperação serão contínuos nas situações de aprendizagem diárias, 
com os recursos e Procedimentos Didático diversificados: os alunos deverão ser  capazes de 
reconhecer e comentar as características específicas da arte teatral, como a interpretação dos 
atores e os elementos cênicos. 
 

 

 

VI – Assinatura:                                                                             Data: 15/02/2015 

 

Gustavo Santos Miranda 
 (professor) 

 

VII –  Parecer do Coordenador de Área: 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso. 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data: 29/02/2016  
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Etec Dr. Cardoso. Júlio Cardoso.  

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

Componente Curricular: QUÍMICA  

Série: 2ºA, B e C C. H. Semanal: 2 

Professor: Ana Lucia Silvestre Tosi. 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1- Competência: Selecionar e fazer uso apropriado de diferentes linguagens e formas de 
representação, como esquemas, diagramas, tabelas, gráficos, traduzindo umas nas 
outras. 

           Habilidades: Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, 
interpretação e crítica de documentos de natureza diversa. 
           Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência.                       
            Avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes. 
           Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes 
linguagens.        
            Valores e Atitudes:  
             a) Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade no convívio com as pessoas e 
com outras culturas 
              b) Respeito aos direitos e deveres de cidadania. 

              c) Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor.  

           2. Competência: Reconhecer e compreender símbolos, códigos e nomenclatura própria 
da Química e da tecnologia química.  

                Habilidades: Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa 
perspectiva interdisciplinar. 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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            Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas 

 Depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações 
desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da pesquisa. 

             Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e crítica de 
idéias expressas de formas diversas.  
             Valores e Atitudes: Valorização da aprendizagem e da pesquisa. 

3-       3. Competência: Reconhecer aspectos relevantes do conhecimento químico e suas 
tecnologias na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente. 
           Habilidades: Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
             Identificar as condições em que os indivíduos podem atuar mais significativamente como 
sujeitos ou mais significativamente como produtos dos processos históricos. 
             Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade, seu 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
          Valores e Atitudes: 
         a) Interesse pela realidade em que vive. 
           b) Valorização da colaboração de diferentes povos, etnias, gerações na construção do 
patrimônio cultural da Humanidade. 

      4. Competência: Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-
problema 

                                                     Habilidades: Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar. 
              Situar determinados fenômenos, objetos, pessoas, produções da cultura em seus 
contextos históricos. 
              Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de 
sucessão e/ou de simultaneidade.  
              Identificar o problema e formular questões que possam explicá-lo e orientar a sua 
solução. 
             Aplicar raciocínios dedutivos e indutivos. 
             Comparar problemáticas atuais com as de outros momentos históricos.  
             Comparar, classificar, estabelecer relações, organizar e arquivar dados experimentais ou 
outros. 
             Comparar e interpretar fenômenos. 
             Estimar ordens de grandeza e identificar parâmetros relevantes para quantificação.  
             Formular e testar hipóteses e prever resultados. 
             Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 
             Selecionar estratégias de resolução de problemas.  
             Utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução de 
problemas qualitativos e quantitativos. 
              Recorrer a modelos, esboços, fatos conhecidos em suas análises e interpretações de 
fenômenos. 
             Valores e atitudes:  
              a) Valorização dos procedimentos de planejamento, a organização e a avaliação na 
obtenção de resultados esperados. 
              b) Valorização da pesquisa como instrumento de ampliação do conhecimento para a 
resolução de problemas.  
              c) Reconhecimento de sua responsabilidade no acesso, na produção, na divulgação e a 
utilização da informação. 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

TEMA 1: RECONHECIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 
TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS: 
Funções inorgânicas sal e óxido.  
Reação química: transformação das substancias e tipos de reações. 
 
 
 
  
Energia exotérmica e de endotérmica; reação de combustão.  

Revisão de conteúdo: Ácidos, bases, sais e óxidos;  
Transformações químicas e equações químicas. 
Estudo da ocorrência das reações e sua classificação. 
Apresentações escritas e orais de pesquisa feita pelos 
alunos sobre energia endo e exotérmica. 
Aulas expositivas e dialogadas. 
Diversificação de materiais ou recursos didáticos (uso de 
livros didáticos para solução de situação problema.) 
Avaliação escrita, individual. 
Atividades em grupo realizadas em sala de aula para 
resolução de exercícios. 

 
11/02 a 22/02 

 
 
 
 
 
 
 

25/02 a 07/03 

TEMA 2: QUÍMICA DA ATMOSFERA:  
 
Chuva ácida e as consequências na natureza 
Efeito estufa e o aquecimento global. 

Aulas expositivas e dialogadas sobre o agravamento da 
poluição atmosférica. 
Pesquisa na web para constatar a alteração de processos 
naturais como efeito estufa e chuva ácida. 
Apresentação de esquemas representativos e discussão 
envolvendo os alunos em debate sobre as implicações 
socioambientais do referido tema levando-o a refletir sobre a 
realidade atual, em busca de soluções ou alternativas que as 
minimizem. 

 

 
10/03 a 21/03 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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TEMA 3: PRIMEIROS MODELOS DE CONSTRUÇÃO DA MATÉRIA: 
Representação: linguagem química 
Relações quantitativas- índice, coeficiente: balanceamento das 
reações. 
 

Verificação dos conhecimentos prévios dos alunos sobre 
simbologia química e formulação das substancias. 
Representação dos constituintes das equações químicas e 
suas relações quantitativas – índices, coeficientes e 
balanceamento. 
 

 
24/03 a 04/04 

Tema 4:  RECONHECIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS 
TRANSFORMAÇÕES DE MATÉRIA:  
Mol: unidade de medida da grandeza quantidade de matéria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo estequiométrico: equações das reações químicas e a 
resolução de problemas envolvendo cálculos químicos. 
 
 
 
 
 
 

Resolução de exercícios como forma de fixação do conteúdo.  
Avaliação escrita. 
Aula expositiva com resolução de exercícios. Aplicação de 
método dedutivo para ensinar o que é medida relativa na 
escolha de um padrão para se estabelecer, comparar e 
interpretar valores que expressam unidades de grandeza 
química (mol, massas molares e moleculares, massa atômica 
e massa de um elemento e número de Avogadro). 
 
Discutir ideias sobre quantidades nas transformações 
químicas, mol e cálculos estequiométricos levando o aluno a 
pensar de uma forma mais sistemática sobre a noção de 
proporcionalidade e a execução de cálculos. 
Resolução oral de exercícios de proporcionalidade utilizando 
cálculos estequiométricos. 
– Diversificação de materiais ou recursos didáticos (uso do 
computador, jornais, revistas, livros de divulgação científica, 
manuais técnicos, vídeos e filmes) enfatizando o 
entendimento das proporções nas reações químicas 
demonstrando como essas transformações estão presentes 
no dia a dia.  
 

 
07/04 a 18/04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21/04 a 02/05 
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Tema 4:  RECONHECIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS 
TRANSFORMAÇÕES DE MATÉRIA:  
Mol: unidade de medida da grandeza quantidade de matéria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo estequiométrico: equações das reações químicas e a 
resolução de problemas envolvendo cálculos químicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reagentes e produtos: rendimento das reações. 
 

Aplicação de método dedutivo para ensinar o que é medida 
relativa na escolha de um padrão para se estabelecer, 
comparar e interpretar valores que expressam unidades de 
grandeza química (mol, massas molares e moleculares, 
massa atômica e massa de um elemento e número de 
Avogadro). 
 
 
Discutir ideias sobre quantidades nas transformações 
químicas, mol e cálculos estequiométricos levando o aluno a 
pensar de uma forma mais sistemática sobre a noção de 
proporcionalidade e a execução de cálculos. 
Resolução oral de exercícios de proporcionalidade utilizando 
cálculos estequiométricos. 
– Diversificação de materiais ou recursos didáticos (uso do 
computador, jornais, revistas, livros de divulgação científica, 
manuais técnicos, vídeos e filmes) enfatizando o 
entendimento das proporções nas reações químicas 
demonstrando como essas transformações estão presentes 
no dia a dia.  
 
 
 
 
Estudo das relações estequiométricas nas transformações 
químicas com a realização de experimento evidenciando a 
otimização de processos obtidos a partir de interações com 
quantidades exatas que devem reagir para formar os 
produtos. Desenvolver o raciocínio lógico do aluno 
apresentando a visão de custo-benefício utilizada pelas 
industrias na avaliação de seus processos. 

Avaliação.  
 

 
05/05 a 16/05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/05 a 30/05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/06 a 13/06. 
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TEMA 5: QUÍMICA DA HIDROSFERA 
5.1- Soluções: classificação, concentração e composição dos 
materiais. 
 

Revisão de conceitos de conceitos de substancias, misturas       
e do conhecimento prévio sobre o tema. 
Trabalho interdisciplinar com a Biologia com a leitura do texto 
Água e vida estabelecendo relações de concentração. 
Aperfeiçoar o processo de aprendizagem com pesquisa de 
artigos   sobre componentes de substancias do cotidiano e 
alimentos informando valores médios de concentração. 
Analise de rótulos de vinagre para verificar a composição e 
concentração da solução. 
 Exercícios de fixação com cálculos de concentrações: 
Comum, densidade, Concentração Molar e Titulo  
Avaliação. 

 
16/06 a 27/06 

5.2-  Meio ambiente: discutindo possíveis soluções para o lixo, sujeira 
no ar, “agrotóxico “(entre outros). 
 

Contextualização de temas envolvendo a leitura de 
reportagem sobre acidente ambiental e diluição de soluções 
com levantamento de hipóteses para explicar efeito da 
contaminação e relações com o tempo. 
Leitura de artigos e reportagens específicas e debates em 
sala de aula, melhorando a interpretação de textos e dados e 
também exercitando a interpretação. 
 

30/06 a 06/07 

5.3- Soluções Coloidais  

Uso didático de imagens comerciais para que os alunos 
possam representar e explicar suas representações. 
Utilização de vídeos 
Apresentação de seminário sobre propriedades dos coloides 
com demonstração ou degustação de produto representativo. 

18/07 a 25/07 
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TEMA 6:  ENERGIA E TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA: 
6.1- Combustíveis e ambiente e produção e consumo de energia. 
 

– Aulas com dialogo sobre combustíveis, ambiente e 
produção e consumo de energia. 
-Reações de combustão e implicações ambientais. 
Analise de tabela sobre calor de combustão de combustíveis. 
 
 
– Diversificação de materiais ou recursos didáticos (uso do 
computador, jornais, revistas, livros de divulgação científica, 
manuais técnicos, vídeos e filmes). 
-  Apresentações escritas e orais feitas pelos alunos sobre 
energia e meio ambiente 
 

28/07 a 08/08. 
 
 
 
 
 
 
 

11/08 a 22/08 
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6.2 – A natureza elétrica da matéria. 
 
Oxidação e redução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reatividade dos metais 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agentes oxidantes e redutores em uma reação de oxirredução. 
 
 
 
 
 
 

Atividade experimental (demonstrações em sala de aula) 
sobre condutividade de íons em solução aquosa. 
Resolução de exercícios de fixação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas críticas e dialogadas 

 Simulação de situações de realidade  

 Trabalhos de pesquisas – livros, revistas, etc. 

 

 

 

 
 Leitura de artigos e reportagens específicas e debates em 
sala de aula, melhorando a interpretação de textos e dados e 
também exercitando a interpretação 

Avaliação. 

Aulas expositivas críticas e dialogadas; 

 Resolução de exercícios; 

25/08 a 05/09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/09 a 19/09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/09 a 03/10 
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6.3- Eletroquímica. Processos eletroquímicos; 
 Pilhas de Daniel, tipos de pilhas 
 Força Eletromotriz das Pilhas. 
 
 
 
 
 
 
 Eletrodo Padrão do Hidrogênio  
 Tabela dos potenciais-padrão de eletrodo 
 Cálculo da Força Eletromotriz das Pilhas  
 
 
 
 
  Previsão da Espontaneidade das Reações Redox  
  Corrosão  
 
 
 
 
 
 
 
   Eletrólise 
 
 
 
 
 

– Atividades experimentais (demonstrações em sala de aula   
e experimentos em diversos ambientes) sobre pilhas 
-  Apresentações escritas e orais sobre funcionamento de 
pilhas feitas pelos alunos. 
 
 
 

Resolução de exercícios e atividades sobre cálculos de 

voltagem e diferença de potencial. 
Pesquisa e resoluções de exercícios pelo Clickideia. 
Sistematização de fenômenos estudados pela eletroquímica. 
 
 
 
Proposta de abordagem ambiental com a elaboração de um 
comercial de rádio (30 segundos) ou   para informe a 
população sobre os riscos de descarte incorreto de pilhas e 
baterias. 
 
 
 
 
Estudo comparativo entre pilhas e espontaneidade das 
reações e transformações de energia 
 
 
Produção de um painel-resumo do que aprenderam 
estabelecer analogias e conexões entre objetos e fenômenos 
de produção de energia em eletroquímica 
 

06/10 a 17/10 
 
 
 
 
 

20/10 a 31/10 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/11 a 14/11 
 
 
 
 
 
 

17/11 a 01/12. 
 
 
 
 
 

05/12 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Reconhecer e compreender símbolos, 
códigos e nomenclatura própria da 
Química e da tecnologia química. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reconhecer as relações entre o 
desenvolvimento científico e tecnológico 
da Química e aspectos sócio-político-
culturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa e apresentação escrita 
/ oral 
Lista de exercícios sobre funções 
inorgânicas, tipos de reações e 
energia a elas associada. 
 Avaliação escrita individual. 
Postura em sala de aula, 
incluindo participação, atenção e 
organização. 
 
 
Pesquisa e apresentação escrita 
/ oral. 
Produção de texto descrevendo 
e relacionando qualidade de vida 
a ação poluidora. 
Discussões. 
Postura em sala de aula, 
incluindo participação, atenção e 
organização. 

 
 

 
 

Fazer exercícios que envolvam o 
reconhecimento dos principais 
compostos inorgânicos. Escrever 
corretamente as fórmulas e 
nomenclaturas de compostos 
inorgânicos. 
Debates com relacionamento de 
conceitos sobre reações químicas e 
formas de energia a elas associadas. 
  
 
Fundamentação teórica na produção 
de diálogos. 
Clareza na exposição de ideias. 
Criticidade na exposição de ideias 
relacionadas a fenômenos naturais e 
alterações ambientais. 
Valorização do conhecimento 
cientifico. 
 
 
 
 
 

Relacionamento de ideias. 
Entender e quantificar os tipos de 
energia e sua importância para a 
sociedade. 
Apresentar corretamente as fórmulas e 
nomenclaturas da funções inorgânicas. 
  
 
 
 
 
Organizar informações em ordem de 
relevância. 
Consultar e pesquisar diferentes fontes 
de informação. 
Articular o conhecimento químico com 
o conhecimento histórico num contexto 
socioambiental. 
Analisar, argumentar e posicionar-se 
criticamente em relação a temas de 
ciência e tecnologia contribuindo para 
a permanência ou a transformação de 
determinadas situações ao 
desempenhar seus papéis sociais 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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Compreender dados quantitativos, 
estimativa e medidas, compreender 
relações proporcionais presentes na 
Química (raciocínio proporcional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada uma situação problema, envolvendo 
 Diferentes dados da natureza química, 
identificar as informações relevantes para 
solucioná-la. 

Elaborar e utilizar modelos 
macroscópicos e microscópicos 
para interpretar transformações 
químicas e sua 
proporcionalidade  
Exercícios sobre reações e 
acerto de coeficientes.  
Contextualizações comparando 
os campos micro e macro. 
Avaliações escritas. 
Postura em sala de aula, 
incluindo participação, atenção e 
organização. 
 
 
 
 
Análise de especificações de 
composição de produtos 
utilizados no dia-a-dia. Produção 
em classe; produção extraclasse. 
Análise de gráficos de 
solubilidade. 
Prova escrita. 
Trabalho de pesquisa. 
Relatórios de observação. 
A partir da proposição de 
determinada situação-problema: 
consultar diferentes fontes e 
órgãos de informação: livros, 
revistas, livrarias, bibliotecas, 
videotecas. 
 

Representar equações químicas de 
acordo com convenções 
recomendadas pela IUPAC. 
 Resolução de problemas 
comparativos usando relações 
quantitativas. 
Versatilidade. 
Persistência 
Avaliações escritas  
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar cálculos correspondentes. 
Trabalho em equipe para resolução de 
exercícios e confecção de relatórios. 
 Postura em sala de aula, incluindo 
participação, atenção e organização 
Perceber que muitos princípios 
científicos estão presentes em nossa 
vida cotidiana 
Demonstrar o conhecimento adquirido 
através de atividades diversas 
(pesquisas, debates, seminários e 
avaliação formal);  

Seguir corretamente as convenções 
para a representação de equações 
químicas igualando o número de 
átomos de reagentes e produtos. 
Compreender a importância da 
proporcionalidade e o significado das 
grandezas químicas 
Estabelecer o padrão adequado para 
medir massa de átomos e moléculas 
usando raciocínio proporcional. 
Compreender que um sistema 
reacional, no laboratório, na indústria 
ou em casa, não se desenvolve na sua 
totalidade como o previsto pelas 
equações químicas. 
 
 
Aplicar idéias e procedimentos 
científicos (leis, teorias, modelos) para 
a resolução de problemas qualitativos 
e quantitativos;  
Interpretar e elaborar gráficos e tabelas 
de solubilidade. 
Resolução de exercícios individual e 
em grupo. 
Apresentação de relatórios com 
linguagem clara. 
 Participar efetivamente na realização 
de trabalhos, debates, seminários e 
elaboração de relatórios de aulas; 
 Participar na resolução dos exercícios 
(individual e em grupo); 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X X   X X 

Março 
  X X X 

 
Abril 

  X X X X 

Maio 
  X X X 

 
Junho 

  X X X 
 

Julho 
  X 

 
X X 

Agosto 
  X X X 

 
Setembro 

    X X 
 

Outubro 
    X X X 

Novembro 
    X X 

 
Dezembro 

    
 

X   

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Química/Fonseca, Martha Reis Marques da. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2013. 
Peruzzo, Tito, 1999 – Coleção Base: Química, volume único, 1º edição. 
Exercícios de fixação, em grupo ou individualizado retirados de simulados e sites da internet. 
Portal clickideia. 
 Vídeos da Sabesp – Tratamento de água e esgoto. 
 Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano-CETESB  
Site da Cetesb – www.cetesb.com.br (boletim da qualidade da agua) 
Reportagens e artigos de revistas específicas (Química Nova na Escola; Globo Ecologia; entre outros) 
 

 
 

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 

Fevereiro 

Dia 12 – Recepção aos novos alunos 

Março 

Dia14 a 18 – apresentação do projeto “Deu ZIKA”   

Abril 

Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  

Dia 20 – passeio cultural à São Paulo. 

Maio 

Dia 10 a 12 - “Semana Paulo Feire” 

Dia 6 a 7 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 

Junho 

Dias 18 – Simulado Bimestral 

Dia 24 – Festa Junina 

Agosto 

Dia 12 – Visita as creches 

Dia 15 – Dia da Informática 

Dia 21 – Festa do Folclore  

Setembro 

Dia 16 – Etec in concert 

Outubro 

Dias 17 a 21 – apresentação das peças teatrais 

 

Novembro 

Dias 10,11,12 – Mostra de GE 

Dias 26 - Simulado Final  

 
 

 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula 
e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, 
dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  
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VIII – Identificação: 

Nome do professor: Ana Lucia Silvestre Tosi 

  

 

Assinatura:                                                                   Data: 15/02/2016. 

 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso 

Após análise, atestamos que este Plano de Trabalho Docente se apresenta em 

conformidade com as orientações institucionais do CPS e está devidamente, alinhado 

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso 

 

 

 

Nome do coordenador (a):Rosangela Parzewski  

Assinatura:                                                                                        Data:     03/03/2016  
 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 
 
 
 
 
 

X– Replanejamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


