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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  textos e discursos que na forma e no conteúdo, sejam mais adequados para 

contestar, esclarecer, fundamentar, justificar, ilustrar ou reforçar argumentos.. 

  Valores e Atitudes 

a-) Valorização do diálogo . 

b-)  Respeito às diferenças pessoais. 

c-) Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele entendido 

2.Competência:  Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando terminologia 

pertinente. 

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

2..1 Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulários específicos a cada situação. 

2.2 Incorporar ao vocabulário termos específicos da área científica, artística, literária e 

tecnológica . 

   Valores e Atitudes 

a-)  Reconhecimento da importância nas relações interpessoais 

b-)  Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser  por ele entendido. 

3 Competência : Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento 

de fatos ou processos biológicos ( lógica externa). 

  Habilidades: 

3.1 Acionar, selecionar, organizar e articular conhecimentos para construir argumentos e 

propostas.. 

   Valores e Atitudes 

a-) Iniciativa. 

b-) Criticidade  

c-) Independência na emissão e recepção da informação. 

c-) Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de 

suas comunicações. 

4 Competência : Entender as tecnologias de planejamento, execução, acompanhamento e 

avaliação de projetos 

   Habilidades 

4.1 Organizar, registrar e arquivar informações. 

4.2 Traduzir, interpretar ou reorganizar informações disponíveis em estatísticas 

4.3  Selecionar e utilizar metodologias cientificas adequadas 

4.4 Elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar planos de trabalho 

4.5 Elaborar relatórios, informes, requerimento, fichas, painéis, roteiros, manuais e outros. 

4.6 Identificar resultados , repercussões ou desdobramentos do projeto. 

Valores e Atitudes 

a-) Valorização dos procedimentos de pesquisa, planejamento, organização e avaliação para a 

qualidade do trabalho. 

b-) Responsabilidade em relação à validade e fidedignidade das informações utilizadas, 

produzida e divulgadas. 
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5 Competência : Avaliar resultados( de experimentos, demonstrações, projetos, etc) e 

propor ações de 

intervenção, pesquisas ou projetos com base nas avaliações efetuadas. 

   Habilidades 

5.1 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar 

5.2  Selecionar e utilizar indicadores. 

5.3  Utilizar subsídios teóricos para interpretar e testar resultados 

5.4  Confrontar resultados com objetivos e metas propostas 

   Valores e Atitudes 

a-) Criticidade diante dos resultados obtidos 

b-) Interesse em propor e em participar de ações de intervenção solidária na realidade  

c-) Autonomia/ iniciativa para solucionar problemas. 

d-) Compartilhamento de saberes e de responsabilidades 

a-) Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de comunicação. 

b-) Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequadas a cada situação. 

c-) Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de 

suas comunicações. 

4 Competência : Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo 

biológico. 

   Habilidades 

4.1 Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

4.2 Utilizar os meios de comunicação como objetos e campos de pesquisa 

   Valores e Atitudes 

a-) Receptividade à inovação. 

b-) Criticidade diante dos meios de comunicação 

5 Competência : Reconhecer a biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto 

da conjunção de fatores sociais, políticos ,econômicos, cultural 

   Habilidades 

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

produção, interferência no ecossistema e com o impacto das transformações naturais, sociais, 

econômicas, políticas e culturais. 

   Valores e Atitudes 
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a-) Sentimento de pertencimento e comprometimento em relação às comunidades das quais faz 

parte. 

b-) Interesse pela realidade em que está inserido. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Reino Animalia -  Cordados classificação filogenética Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas.  
11/02 a 26/02 

 

Conceitos básicos da genética Aula expositiva, justificar, atribuir significados 

 
11/02 a 26/02 

Cordados –  Protocordados características gerais  Aula expositiva, justificar, atribuir significados, motivar para 

chegar à contextualização, software, caderno de esquemas. 

 

29/02 a 11/03 

 Divisão celular – Meiose (retomada de conteúdo) Aula expositiva, vídeos e software, exercícios sequenciais,  
 

01/03 a 13 /03 

Craniados - Peixes Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas, 
 

14/03 a 24/03 

Fundamentos da Genética- Mendel e as origens da genética – 1º Lei 
de Mendel 

Aula expositiva, justificar, atribuir significados, motivar para 

chegar à contextualização, exercícios,  
14/03 a 31/03 

Craniados - Anfíbios Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas. 28/03 a 08/04 

Genética e Probabilidades Aula expositiva, justificar, atribuir significados, motivar para 

chegar à contextualização, resolução de exercícios. 
04/04 a 20/04 

Alelos múltiplos- Grupos sanguíneos Aula expositiva, justificar, atribuir significados, motivar para 

chegar à contextualização, resolução de exercícios,  
25/04 a 13/05 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Craniados -  Aves 

 

Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas. 11/04 a 29/04 

Sistema Rh Aula expositiva, justificar, atribuir significados, motivar para 

chegar à contextualização, resolução de exercícios, clickideia 
16/05 a 31/05 

Craniados  - Mamíferos Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas. 02/05 a 13/05 

2º Lei de Mendel Aula expositiva, justificar, atribuir significados, motivar para 

chegar à contextualização, resolução de exercícios clickideia. 
01/06 a 17/06 

Fisiologia Comparada – Coordenação Nervosa – tecido nervoso Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas, pesquisa. 16/05 a 03/06 

Diversidade de sistema nervoso nos animais Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas, pesquisa. 06/06 a 17/06 

Anatomia e fisiologia do sistema nervoso humano Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas, pesquisa 20/06 a 01/07 

Herança quantitativa – Triângulo de Pascal Aula expositiva, justificar, atribuir significados, motivar para 

chegar à contextualização, resolução de exercícios. 
01/07 a 22/07 

Coordenação Hormonal Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas, pesquisa. 18/07 a 05/08 

Herança ligada ao sexo Aula expositiva, justificar, atribuir significados, motivar para 

chegar à contextualização, resolução de exercícios. 
25/07 a 12/08 

Digestão – Tipos / Adaptações do sistema digestório dos animais Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas, pesquisa. 08/08 a 26/08 

As teorias da Evolução Aula expositiva vídeos e software, pesquisa 22/08 a 09/09 

Anatomia e fisiologia do sistema digestório humano Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas, projeto 

interdisciplinar. 
29/08 a 09/09 
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Causas Genéticas das variações - Mutações Aula expositiva, pesquisa. 12/09  a 30/09 

Circulação – diversidade de sistemas circulatórios dos animais Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas. 

 
 

12/09 a 23/09 

Anatomia e fisiologia do sistema circulatório humano Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas. 07/10 a 27/10 

Respiração- diversidade de sistemas respiratórios dos animais Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas. 03/11 a 11/11 

Anatomia e fisiologia do sistema respiratório humano Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas. 
 

16/11 aa 25/11 

Excreção- diversidade de sistemas excretores dos animais Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas. 29/11 a 07/12 

Anatomia e fisiologia do sistema excretor humano Aula expositiva, vídeos e software, caderno de esquemas. 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 diferentes formas de obter 

informações ( observação, experimento, 

leitura de textos, imagem, entrevista), 

selecionando aquelas pertinentes ao tema 

biológico em estudo. 

 
- Determinada situação- 
problema, elaborar discursos 
(orais e escritos) de forma clara 
para atingir seu propósito de 
narrar, descrever, relatar, 
sintetizar, expor resultados de 
pesquisa. 
 
- questões dissertativas 
-Projeto Interdisciplinar 
- caderno de esquemas 

 
- capacidade de fazer relações e 
raciocínio. 
- clareza 
- coerência  
 
 
 
- domínio de conteúdo 
- pertinências das informações 
 

 
- síntese escrita com as informações 
selecionadas. 
 
 
 
 
 
- organizar respostas de forma clara e 
objetiva 
 
 
 

Exprimir-se por escrito ou oralmente com 
clareza, usando terminologia pertinente. 

 

- propor uma situação-problema 
que possa ser solucionada a  
partir da pesquisa, a consulta de 
sites na Internet 
- Projeto Interdisciplinar 

- pertinências das informações 
- clareza nas idéias 

- relato da situação proposta, utilizando 
a fundamentação  teórica 
- linguagem clara e criticidade . 
 
 
 

Relacionar o conhecimento das diversas 
disciplinas para o entendimento de fatos 
ou processos biológicos (lógica externa ) 
 
 

 
 
 
- atividade em grupo 
- questões dissertativas 

- responsabilidade 
- originalidade 
- criatividade 
- pontualidade 
 

 
 
- organizar respostas de forma clara e 
objetiva 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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- domínio do conteúdo 
 

 

Entender as tecnologias de planejamento, 
execução, acompanhamento e avaliação 
de projetos 
 
 
 
 
 

- portifólio 
- atividade em grupo 
- questões dissertativas 
- propor trabalhos em equipe, 
observar, analisar e avaliar o 
desempenho do aluno; na 
organização do  trabalho 

-capacidade de fazer relações e 
raciocínio  
- clareza 
- coerência 
- respeito pela individualidade dos 
companheiros de equipe 

- síntese escrita com as informações 
selecionadas. 
 
 
 
 
 
 

 

Avaliar resultados ( de experimentos, 

demonstrações, projetos, etc) e propor 

ações de intervenção, pesquisas ou 

projetos com base nas avaliações 

efetuadas 

- propor pesquisa em que o 
aluno é solicitado a utilizar –se 
da linguagem televisa, 
cinematográfica, jornalística, 
informática ou outras. 

- clareza nas idéias 
- criticidade diante dos meios de 
comunicação e informação 

- apresentação do texto produzido 
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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 – César e Sezar – Ed. Saraiva. 

Biologia Hoje – Linhares e Gewandsznajder – Ed. Ática. 

Pequenos Seres Vivos – Gilberto Martho – Ed. Ática. 

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

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

Biologia – J. Laurence – Ed. Saraiva 

 
 

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: Rosangela Parzewski Neves 

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 

Componente Curricular: Desenvolvimento Local – Trabalho e Práticas Sociais 

Série: 3º  A,B e C C. H. Semanal: 3 

Professores:  Gustavo Miranda / Marcelo de Morais Montanar / Maria Fernanda 
 

 

 
 I – Justificativa para desenvolvimento do projeto (1)  

 

A construção da cidadania vem percorrendo no Brasil o caminho da solidariedade. Dentro da 
Ação da Cidadania, a busca de soluções de forma compartilhada e solidária tem sido uma 
importante saída para a promoção do desenvolvimento de diversos segmentos da sociedade. 
Amplia-se o número de entidades voltadas para a esse tipo de iniciativa, que, por sua vez, se 
multiplica pelo país afora, numa demonstração indiscutível do seu potencial como instrumento 
de geração de trabalho.  
 

  

 II– Objetivo (2) 

 Desenvolver uma ideia e transformá-la em uma forma de organização democrática que 
congrega pessoas para a realização de um empreendimento de geração de trabalho social, 
promovendo capacitação, a fim de que possa criar e desenvolver uma nova cooperativa, e 
que a simulação esteja dentro do que é exigido nos princípios do cooperativismo e 
socialismo.  

 Desenvolver o espírito de solidariedade, através do conhecimento das características 
básicas, das necessidades, das habilidades, dos valores e experiências do cooperativismo. 
Instrumento de geração de trabalho e renda.  

 
 

 

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

  2 Competências/habilidades/valores/bases tecnológicas ou conhecimentos a serem construí   

Plano de Trabalho Docente – 2016 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Administração: conceito e evolução histórica  
 

Aulas dialogadas.  
Análise de textos.  
 

 
11/02  a 19/02 

Economia solidária, cooperação, cooperado 
Aulas dialogadas.  
Análise de textos.  

 

 
15/02  a  29/02 

Sistema cooperativista, cooperativa, cooperativismo, federação 
Palestras sobre Cooperativismo.  
 

 
01/03  a  15/03 

Ata, confederação, assembleia, estatuto, quorum ,etc 
Aulas dialogadas  
Aulas práticas para a criação de cooperativas.  
 

 
16/03  a  31/03 

Legislação Cooperativista ( Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971)  
 

Estudo Dirigido 
Seminários 

 
01/04  a  15/04 

Ramos do Cooperativismo  
 

Aulas dialogadas 
 

18/04  a  29/04 

Cooperativa com empresa  
 

Apresentação das Empresas e Cooperativas 
 

02/05  a  16/05 

Cooperativismo de Trabalho  

 
Análise de Textos 
Aulas Dialogadas 

 
17/05  a  31/05 

 
Organização do Quadro S  
 

Aulas Dialogadas 
Produção de Texto 

01/06  a  15/06 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Diferenças entre o trabalhador cooperado e o celetista.  
 

Análise de Textos 
Aulas Dialogadas 

16/06  a  30/06 

A formação de cooperativas:  
 

Simulação de Cooperativas 
Aulas Práticas (Assembleias) 

01/07  a  06/07 

O sistema cooperativista internacional  
 

Aulas dialogadas 18/07  a  29/07 

Estatuto Social,  
 

Criação do Estatuto Social de cada cooperativa 01/08  a  15/08 

Ata de Abertura, Estudo de Textos 16/08  a  31/08 

Lista Nominativa dos Cooperados, Logotipo,etc. 
Estudo de Textos 
Aulas dialogadas 

01/09  a  15/09 

Planejamento Estratégico, Tático e operacional  
 

Projeto social 16/09  a  30/09 

Negócio, Missão, Visão,  
 

Aulas dialogadas 
Projeto social 

03/10  a  14/10 

Princípios, Objetivos, Estratégias Competitivas  
 

Aulas dialogadas 17/10  a  31/10 

Mostra GE Participação – Mostra GE 03/11 a  16/11 

Planejamento pessoal  
 

Cada aluno deverá organizar o seu planejamento pessoal 
que será retomado no final do ano letivo.  
 

17/11  a  30/11 

Planejamento pessoal  
 

Cada aluno deverá organizar o seu planejamento pessoal 
que será retomado no final do ano letivo.  
 

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 

Entender as tecnologias de planejamento, 
execução, acompanhamento e avaliação 
de projetos.  
 
 
 
Avaliar resultados (de experimentos, 
demonstrações, projetos etc.) e propor 
ações de intervenção ou novas pesquisas 
e projetos com base nas avaliações 
efetuadas. 

Aulas teóricas.  
Questões dissertativas  
Estudo de caso 
 
 
 
Seminários  
Simulações 
Relatórios 

Cumprimento de prazos determinados, 
objetividade na elaboração de 
pesquisas e exercícios propostos.  
Mínimo de questões corretas  
 
 
Clareza 
Domínio de conteúdo 
Pertinências das informações 

 
Mostrar respostas de forma clara e 
objetiva  
 
 
 
Relatórios com informações 
selecionadas 
Apresentação das cooperativas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 

 
X 

Maio 
X 

  
X X 

Junho 

  
X 

  
Julho 

 
X 

  
X 

Agosto 
X 

  
X 

 
Setembro 

  
X 

  
Outubro 

   
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) 

Apostilas; Recursos audiovisuais  
Jornais e revistas especializados; Sites Oficiais; Publicações especializadas  
ALVES, Marco Antônio Pérez. Cooperativismo: arte e ciência. Doutrina, prática e legislação.  
Livro indicado: Programa Profissão: Cooperativismo – Eva Chow Belezia - CEETEPS  

 

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 
 
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 em empresas; estudo de caso; atividade prática nos laboratórios 
de informática; produção de relatórios; produção de textos diversos; participação em projetos sociais e 
interdisciplinares. Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de 
aproveitamento do período letivo.  
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VIII – Identificação: 

Nome dos professores:      Gustavo Miranda    /    Marcelo de Morais Montanar / Maria Fernanda     

                                                                                                                                                 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. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias 

Componente Curricular: Educação Física 

Série: 3º A, B e C C. H. Semanal: 02 

Professor: Luiz Antonio de Moraes 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

-Competências 

- Entender as tecnologias de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de projetos. 

- Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, discutindo e modificando regras para 

melhor adaptá-las. 

- Reconhecer na convivência harmônica e democrática oportunidade de crescimento coletivo. 

- Avaliar os benefícios pessoais e oportunidades profissionais no campo das atividades corporais. 

- 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 

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

Plano de Trabalho Docente – 2016 

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

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

-Interesse pela realidade. 

-Respeito as diferenças pessoais. 

-Iniciativa. 

-Criatividade. 

-Respeito e coletividade 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

1- Atividade e aptidões. 
- Apresentação das competências e Habilidades. 
 

-Apresentar proposta 
-Recepção dos novos alunos 
 

11/02 a 19/02 

2- Modalidade individual não conhecida Luta – Boxe. 
Luta – Boxe, boxe amador vestuário, boxe profissional itens de segurança, 
golpes no boxe. 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Dinâmica em grupo 

22/02 a 04/03 

3- Modalidade individual não conhecida Luta – Boxe. 
Golpes no boxe, gancho, jab, cruzado, direto.  

-Aula expositiva 
-Demonstração dos golpes teórico 
-Execução 

07/03 a 18/03 

4- Modalidade individual não conhecida Luta – Boxe. 
Texto, utilização dos punhos, manifestação do preconceito e da 
discriminação. 

-Aula expositiva 
-Demonstração de gravuras ou imagem, para construção de 
texto 
-Texto 

 
21/03 a 24/03 

5- Organização de eventos  

- Apresentação esportiva para formação de equipes. 

-Analise projeto sobre o evento 
-Organização 
-Elaborar tabelas (chaves) 

28/03 a 08/04 

6- Desenvolvimento das capacidades físicas no Futsal. 
-Agilidade na fintas, no passes, flexibilidade na defesa do goleiro. 

-Aula expositiva 
-Demonstração 
-Desenvolvimento durante um passe o uso das capacidade 
-Aula prática 

11/04 a 20/04 

7- Desenvolvimento das capacidades físicas no Futsal. 
-Amplitude no chutes, força no chute e no passe. 

-Aula expositiva 
-Elaborar educativo na amplitude de um chute 
-Desenvolvimento durante um chute usando capacidade 
-Aula prática 

25/04 a 06/05 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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8- Desenvolvimento das capacidades físicas no Futsal. 
-Resistência durante uma partida. 

-Aula expositiva 
-Elaborar atividade para o uso da capacidade física  
-Desenvolvimento da resistência durante uma partida 
-Aula prática 

09/05 a 25/05 

9- Desenvolvimento das capacidades físicas no Futsal. 
-Velocidade, na condução de bola no menor tempo 

-Aula expositiva 
-Elaborar atividade para o uso da capacidade física 
-Desenvolvimento da velocidade durante uma partida 
-Aula prática 

30/05 a 03/06 

10- Modalidade atletismo salto, arremesso e lançamento. 
-Atletismo, salto em distância, salto em altura. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento na experimentação de salto 
-Troca de experiência 
-Elaborar preparação para salto em altura, em distancia 
-Pesquisa 

06/06 a 10/06 

11- Modalidade atletismo salto, arremesso e lançamento. 
-Arremesso, arremesso de peso, lançamento de martelo. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento de aplicação de exemplo teórico 
-Organização 

13/06 a 17/06 

12- Modalidade atletismo salto, arremesso e lançamento. 
-Lançamento, lançamento de disco, lançamento do dardo. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento de aplicação de exemplo teórico 
-Simulado 

20/06 a 24/06 

13- Princípio do treinamento físico. 
-Principio da individualidade, principio da sobre carga, freqüência, volume, 
intensidade. 

-Aula expositiva 
-Elaborar exercícios de sobre carga 
-Teórica 

27/06 a 06/07 

14- Princípio do treinamento físico. 
-Principio da especificidade, principio da continuidade, principio da 
reversibilidade.   

-Aula expositiva 
-Elaborar exercício de continuidade 
-Teórico 

18/07 a 22/07 

15- Esportes radicais. 
-Alpinismo, mountain bike, arvorismo. 

-Aula expositiva 
-Apresentação de modelo sobre esporte radicais 
-Pesquisa 

25/07 a 29/07 

16- Esportes radicais. 
-Tirolesa, skate, vôo livre, asa-delta, rapel. 

-Aula expositiva 
-Dinâmica em grupo 
-Demonstração de teoria 

01/08 a 05/08 
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17- Esporte coletivo Handebol. 
-Regras e penalidades do handebol, área do goleiro, tiro de lateral, tiro livre, 
tiro de meta. 

-Apresentação de modelo 
-Aula expositiva 
-Demonstração de teoria 

08/08 a 19/08 

18- Esporte coletivo Handebol. 
-Tiro de árbitro, tiro de sete metros, substituições, advertência, exclusão, 
desqualificação, expulsão 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Dinâmica em grupo 

22/08 a 02/09 

19- Esporte Peteca duplas ou individuais (simples). 
-Regras, quadra, suas dimensões acessórios, posição do postes. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento teórico de regras 

05/09 a 16/09 

20- Esporte Peteca duplas ou individuais (simples). 
-Da peteca suas dimensões, peso, e material, da arbitragem. 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Competições 

19/09 a 30/09 

21- Esporte Peteca duplas ou individuais (simples). 
-Da formação das duplas, da vantagem na tomada do saque, do jogo. 

-Aula pratica 
-Pesquisa 
-Competições 
-Organização e apresentação 

03/10 a 07/10 

22- Esporte Peteca duplas ou individuais (simples). 
-Do set, pontuação, tempo, desempate e troca de lado. 

-Aula pratica 
-Pesquisa 
-Competições 
-Organização e apresentação 

10/10 a 21/10 

23- Esporte Peteca duplas ou individuais (simples). 
-Saque, infrações do saque, dos toques. 

-Aula expositiva 
-Elaborar jogo em duplas e individuais 
-Aula prática 

24/10 a 04/11 

24- Esporte coletivo Futebol de Campo. 
-Considerações sobre o futebol, domínio da bola, condução da bola. 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Dinâmica em grupo 
-Jogo reduzido 

07/11 a 11/11 

25- Esporte coletivo Futebol de Campo. 
-Finta, passes, passes simples, passes, com efeito, cabeceio, tabela e 
finalização. 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Dinâmica em grupo 
-Jogo reduzido 
-Simulado 

16/11 a 30/11 
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26- Esporte coletivo Futebol de Campo. 
-Tiro livre, lateral, penalidade máxima. 

-Aula expositiva 
-Dinâmica em grupo 
-Jogo reduzido 

01/12 a 07/12 

27- Atividade de futebol. 
- Mini futebol. 

-Aula prática 
-Dinâmica em grupo 
-Jogo reduzido 

12/12 a 15/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
- Entender as tecnologias de planejamento, 
execução, acompanhamento e avaliação de 
projetos. 
- Demonstrar autonomia na elaboração de 
atividades corporais, discutindo e modificando 
regras para melhor adaptá-las. 
- Reconhecer na convivência harmônica e 
democrática oportunidade de crescimento 
coletivo. 
- Avaliar os benefícios pessoais e 
oportunidades profissionais no campo das 
atividades corporais. 

 

- Questões dissertativas 
- Atividades práticas  
- Avaliação oral. 
- Atividades esportivas e de 
recreação. 
- Atividades extraclasses 
- Avaliação práticas. 
- Aulas teóricas. 
- Desenvolvimento de atividades 
complementares. 

- Mínimo de questões corretas 
- Compreensão, elaboração e construção 
de habilidades a partir das técnicas 
apresentadas. 
- Observação da conduta, técnicas e 
desempenho durante a realização da 
atividade desenvolvida. 
- 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. 
- Compreensão das atividades e técnicas 
apresentadas. 

- Domínio no uso adequado das atividades, 
respeitando a individualidade de cada 
aluno. 
- Demonstrar habilidade física, 
coordenação motora e desempenho nas 
situações práticas. 
- Desenvolvimento adequado das 
atividades, respeitando o desempenho de 
cada um. 
- Demonstrar domínio através do uso 
adequado das atividades físicas para o 
bem estar físico e emocional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
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. 
- 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. 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 

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: 04/03/2016  
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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Etec DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: FRANCA 

Área de conhecimento: CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS 
TECNOLOGIAS. 

Componente Curricular:  FÍSICA 

Série: 3ª A; B; C. C. H. Semanal: 02 

Professor: SÉRGIO ORSINI 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

 
1.1 Competência: Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia  
pertinente. 
 

Habilidades Atitudes e valores 

1.1.1 Reconhecer e utilizar terminologia e  vocabulários específicos a 

cada situação. 

1.1.2 Incorporar ao vocabulário  termos  específicos da área  científica, 

artística, literária e tecnológica.  

 
 

a) Valorização do diálogo. 
b) Respeito às diferenças 

pessoais. 
c) Preocupação em  se 
comunicar de forma a  entender 
o outro e ser por ele  entendido. 
 

 
1.2    Competência: Avaliar resultados (de experimentos, demonstrações, projetos etc.) e propor 

ações de intervenção, pesquisas ou projetos com base nas avaliações 
efetuadas. 

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

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Médio 
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Habilidades Atitudes e valores 

1.2.1 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva interdisciplinar.  

 
1.2.2 Selecionar e utilizar indicadores. 
1.2.3 Utilizar subsídios teóricos para interpretar e testar 

resultados. 
1.2.4    Confrontar resultados com objetivos e metas propostas. 
1.2.5    Confrontar resultados com hipóteses   levantadas. 
1.2.6   Identificar os procedimentos que conduziram ao resultado 

obtido. 
1.2.7 Identificar as possíveis implicações dos resultados 

apresentados. 
1.2.8  Selecionar ações de intervenção ou novas pesquisas e 

projetos com base  nos resultados obtidos. 
 

a) Criticidade diante dos 
resultados obtidos. 

 
b) Interesse em propor e em 

participar de ações de 
intervenção solidária na 
realidade. 

c) Reconhecimento das  suas 
responsabilidades sociais. 

d) Autonomia/iniciativa para 
solucionar problemas. 

e) Compartilhamento de 
saberes e de  
responsabilidades. 

 

 
 
1.3 Competência: Compreender e avaliar a produção e o papel histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas na vida dos diferentes grupos e atores sociais e em suas relações de: a) 
convivência; b) exercício de direitos e deveres de cidadania; c) administração da justiça; d)  
distribuição de renda; e) benefícios econômicos etc. 
 
 

Habilidades Atitudes e valores 

1.3.1 Articular  conhecimentos de diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva interdisciplinar.  

1.3.2 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. 

a) Valorizar  as contribuições 
do conhecimento científico  
na construção das 
identidades pessoais e 
sociais, na construção de 
propostas de vida e nas 
escolhas de forma de 
intervir na realidade social. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

-     Transformações gasosas: Leis dos gases.  

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

-     Propor exercícios de aplicação nas diversas situações e 
fenômenos da natureza. 
-     Demonstração experimental utilizando o modelo cinético 
dos gases perfeitos. 

 
11 / 02 a 04 / 03 

Termodinâmica. 

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

-     Propor exercícios de aplicação nas diversas situações e 
fenômenos da natureza. 

 

 
07 /03  a 25 / 03 

Eletricidade: 
-     Eletricidade estática 
      Eletrização 

– Realização de atividades experimentais sobre processos 
de eletrização.(demonstrações  em sala de aula)  

- Em aulas expositivas: Justificar e atribuir significados 
apresentar modelos, 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 

 
28 / 03 a 15 / 04 

-     Força elétrica, lei de Coulomb 
-    Aulas expositivas: 
     Desenvolvimento de conceitos que relacionam as leis 
físicas às diversas situações de aplicação tecnológica. 

 
18 / 04 a 06 / 05 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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-    Campo elétrico 

-     Aulas expositivas:  
      Apresentação e desenvolvimento de conceitos. 
-     Mostrar relação entre os conceitos mecânicos e elétricos. 
 

 
09 / 05 a 27 / 05 

-    Trabalho da força elétrica e potencial elétrico. 

- Aulas expositivas: 
-     Propor exercícios que envolvam raciocínio e 
memorização 
-     Utilização de experimentos idealizados relacionados à 
observação de fenômenos cotidianos. 

30 / 05 a 24 / 06 

-    Corrente elétrica, energia e potência elétrica. 
-  Aulas expositivas.    
-  Desenvolvimento de conceitos que relacionam as leis 
físicas às diversas situações de aplicação tecnológica. 

 
27 / 06 a 05 / 08 

-    Resistência elétrica e resistores, lei de Ohm. 

- Aulas expositivas: Justificar e atribuir significados 
apresentar modelos, propor exercícios que envolvam 
raciocínio e memorização,criar situações motivadoras. 
Trabalhos de equipe: Criar situações que favorecem o 

      trabalho em equipe,incentivar e orientar a pesquisa,  
      introduzir elementos de motivação para o trabalho 

08 / 08 a 02 / 09 

-    Circuitos elétricos e associação de resistores. 

-    Aulas expositivas. 
-    Desenvolvimento de conceitos que relacionam as leis 
físicas às diversas situações de aplicação tecnológica. 
-     Utilização de experimentos idealizados ou demonstrados, 
relacionados à observação de fenômenos e aplicações 
tecnológicas no cotidiano. 

05 / 09 a 30 / 09 

-    Geradores e receptores. 

-    Aulas expositivas. 
-    Desenvolvimento de conceitos que relacionam as leis 
físicas às diversas situações de aplicação tecnológica. 
 

03 / 10 a 28 / 10 

-   Capacitores. 

- Aulas expositivas: 
-     Propor exercícios que envolvam raciocínio e 
memorização 
 

31 / 10 a 11 / 11 
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Eletromagnetismo: Imãs e campo magnético. 

Aulas expositivas. 
-    Desenvolvimento de conceitos que relacionam as leis 
físicas às diversas situações de aplicação tecnológica. 
-  

  14/11 a 02/12 

Campo Elétrico gerado por corrente elétrica. 

Aulas expositivas. 
-    Desenvolvimento de conceitos que relacionam as leis 
físicas às diversas situações de aplicação tecnológica. 
- -     Utilização de experimentos idealizados ou 

demonstrados, relacionados à observação de fenômenos 
e aplicações tecnológicas no cotidiano. 

  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 

 
1.1: Exprimir-se por escrito ou 
oralmente com clareza, usando a 
terminologia pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3: Compreender e avaliar a produção 
e o papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas na vida 
dos diferentes grupos e atores sociais 
e em suas relações de : a) 
convivência; b) exercício de direitos e 
deveres de cidadania; c) administração 
da justiça; d) distribuição de renda; e) 
benefícios econômicos etc. 

 
A. Proposição de uma situação 

problema e observação e análise do 
discurso oral ou escrito do aluno em 
relação:  
1) ao tipo de linguagem;  
2)   ao vocabulário empregado;  
3) aos objetivos pretendidos; 
4) ao nível de complexidade e de 

aprofundamento requerido pela 
situação; 

5) aos  interlocutores e/ou  plateia 
aos quais se dirige. 

 
 
A. Propor ao aluno que:  

-analise alguns  elementos que, em 
sua identidade pessoal e coletiva, 
deveram-se à influência de 
diferentes instituições: família, 
escola, religião, Estado etc.; 
    
-compare os resultados, percebendo 
semelhanças ou diferenças nas 

 
- Apresentação em forma escrita das 

conclusões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uso de linguagem correta quanto à 

forma e conteúdo. 
 

 
- Utilização de linguagem clara 

e objetiva e coerente com os 
modelos e teorias físicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- apresentação de trabalhos 

organizados e coerentes, em 
linguagem clara. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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influências exercidas pelas mesmas 
instituições em sujeitos com histórias 
de vida diversas e em épocas 
diversas;  

 
-perceba, nessas semelhanças e 
diferenças,  indicadores que 
possibilitem  pesquisas para  a 
reconstituição de suas trajetórias 
históricas e compreensão de suas 
funções sociais e levante  hipóteses 
a esse respeito. 
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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 X 

  
Abril 

  
X 

 
X 

Maio 
X X 

 
X X 

Junho 

 
X X 

  
Julho 

X X X 
 

X 

Agosto 

   
X 

 
Setembro 

X X X 
 

X 

Outubro 

  
X X 

 
Novembro 

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) 

-     Softwares educacionais e Internet; 
- Jornais  , revistas e livros de divulgação científica; manuais técnicos;aulas em vídeo ( O universo 

mecânico ) 
- Livros didáticos: 

1 – Física Ciência e Tecnologia; volume 3/ensino médio/ Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto 
Ferraro, Paulo Antonio de Toledo Soares./2ª ed – São Paulo-2010: Editora Moderna. 
2 - Física – série ensino médio atual: volume único / ensino médio / Sampaio & 
     Calçada/ 2ª Ed./ São Paulo: Saraiva 2005. 
3 - Física: volume único / ensino médio / Antônio Máximo Ribeiro da Luz, 
     Beatriz Alvarenga Álvares / 1ª. Ed. – São Paulo: Scipione, 2004 

 

 
 

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 
Projetos do Ensino Médio: 
- “Deu Zica” 
- Folclore 
- Coração solidário 
- Drogas tô fora 
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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. 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 e interdisciplinares. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: SERGIO ORSINI 

Assinatura:                                                                                         Data: 11/03/2016 

 

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:   14/03/2016  
 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município:Franca - SP 

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Geografia 

Série: 3ª A,B e C C. H. Semanal: 02 

Professor: Joana Célia de Oliveira Borini 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

  

1- Competências 

1. Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas, 

escalas etc.) Considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos 

espaciais ou espacializados. 

Habilidades 

 Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

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

 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, propagandas, etc. 

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

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Médio 
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 Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica e geográfica, 

 Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos.  

 Ler e interpretar os signos cartográficos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas 

etc.) 

Valores e Atitudes  

 Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de 

comunicação.  

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

 

2- Competências 

Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre a preservação e degradação da 

vida no planeta, tendo em vista o conhecimento de sua dinâmica e a mundialização dos 

fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, nas 

diferentes escalas: local, regional, nacional e global, comparando, analisando e sintetizando a 

densidade das relações e transformações que tornaram a realidade concreta e vivida. 

Habilidades 

 Reconhecer o significado e a importância dos elementos da natureza para a manutenção 

da vida. 

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

transformação dos espaços.  

 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. 

 Identificar as diferentes tecnologias que poderão ser aplicadas na resolução dos 

problemas. 

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

preservação da vida. 

 Relacionar condições do meio e intervenção humana. 

Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia. 

 

3 – Competência 

Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações 

socioeconômicas e culturais de poder.  
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Habilidades 

Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a espacialidade dos 

fenômenos geográficos; 

 

4- Competências - Sociologia 

Diferenciar a abordagem sociológica dada aos fenômenos humanos e sociais, de outras formas 

elaboradas por outros campos do saber. 

 

  Habilidades 

 Perceber a utilidade da Sociologia nos diversos campos da atividade humana.  

 Diferenciar aspectos da natureza das Consciências Coletivas e Consciência Individual ao 

retratar os fatos sociais. 

 Identificar problemas humanos e sociais no espaço e no tempo. 

 Reconhecer diferentes formas de atuação política da população nas revoltas e movimentos 

populares do século XX e XXI. 

 Compreender a importância da participação  política da população nos movimentos 

populares. 

  

Valores e Atitudes 

 Desenvolver o espírito crítico em relação à historicidade da condição humana. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

1 -  Linguagem Cartográfica 

 Formas de orientação 

 Coordenadas Geográficas 

 

 

 Aula expositiva 

 Análise de mapas 

 Pesquisa de campo-  Projeto: Deu Zika 

 
11/02  a  25/02 

2- Escala cartográfica 

 

3- Fusos horários: Mundo, Brasil e o horário de verão. 

 
 

 Aula expositiva 

 Exercícios 

 Organização de  mural de atualidades 

 Avaliação escrita 

 Estudo de texto- Projeto: Que droga é essa? 

 

 
26/02  a  12/03 

4- A Geografia da natureza:  
a)  Geologia 

 

 A dinâmica da Terra 

 O tempo geológico 

 Estrutura da Terra 

 Organização e apresentação: mural de atualidades 
 

 Exercícios de vestibular 

 Análise de texto e tabela geológica 

 

 
13/03  a  27/03 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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 A deriva continental e tectônica de placas tectônicas 

 Estrutura geológica: Brasil e mundo 

 As províncias geológicas 

 Exercícios de vestibular 

 Confecção de mapas e estudo de mapas 

 Organização e apresentação: mural de atualidades 

 Recuperação contínua 

  Mural  - Projeto: Deu Zika 

 

 
28/03  a  11/04 

 Vulcanismo e tectonismo 

 Tipos de rochas e suas formações. 

 Recursos minerais  do Brasil e mundo 

 Estudo de texto  

 Estudo de tipos de rochas e minerais (aula prática) 

 Análise de mapa mineralógico 

12/04 a  26/04 
 
 
 
 

 Petróleo e xisto betuminoso 

 O carvão mineral  

 A formação do solo 

 

 Organização de  mural de atualidades e projetos: Deu 

Zika e  Que droga é essa? 

 Avaliação escrita 

 Exercícios 

27/04  a  11/05 

b) Geomorfologia 

 Formas de relevo: Brasil e mundo 

 A classificação do relevo brasileiro 

 O relevo Submarino 

 

 

 Apresentação de slides 

 Confecção de mapas 

 Organização e apresentação: mural de atualidade 

 Painel fotográfico 

 

12/05  a  26/05 
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5- A Dinâmica do climática 

 Os fatores  e elementos climáticos 

 As massas de ar no verão e inverno 

 Os rios voadores  

 

 Aula expositiva 

 Apresentação de slides 

 Confecção e estudo de climogramas 

27/05  a  10/06 
 

 Projeto Deu Zika 

 Organização e apresentação: mural de atualidades e 

      dos  projetos: Deu Zika e  Que droga é essa? 

 Simulado 

 

11/06  a  25/06 

 Fenômenos climáticos. 

 Tipos de Climas:  Brasil e mundo 

 Problemas sociais decorrentes de vendavais e ciclones 

 

 Avaliação escrita 

 Glossário ( conceitos de climatologia)  

 Organização e apresentação: mural de atualidades 

26/06 a 07/07 
 

6 - Hidrografia e recursos hídricos  

 Distribuição desigual 

 Reservas Hidrológicas e o Aquífero Guarani e o Alter do 

Chão 

 Problemas sociais decorrentes de inundações e 

deslizamentos. 

 Análise de música ( Geografia em canção ) 

 Debates 

 Organização e apresentação: mural de atualidades 

 Exposição de fotos 

 

  18/07 a 01/08 
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 Brasil (bacias primárias e secundárias) 

 Mundo (principais rios) 

 Projeto Folclore ( imigrantes) 

 

 Glossário ( conceitos básicos de hidrografia) 

 Análise  de texto 

 Pesquisa 

16/08  a  27/08 

7- As Grandes Paisagens Vegetais 

 Biomas e Ecossistemas 

 Biomas e formações vegetais do Brasil e mundo 

 Hot spot de biodiversidade 

 

 Interpretação de mapas, gráficos e tabelas. 

 Geografia em canção 

 Exposição Fotográfica (Biomas brasileiros) 

 Organização e apresentação: mural de atualidades 

 
 

28/08 a 11/09 

8- Os domínios morfoclimáticos 

 Domínios intertropicais 

 Domínios subtropicais 

 Faixas de transição 

 

 Avaliação escrita 

 Organização e apresentação: mural de atualidades 

 Análise de textos 

 Glossário ( conceitos básicos de biomas e domínios) 

  

 
 
 

12/09 a 26/09 
 

9- A morada humana e os dilemas ambientais 

 O ambiente e a sociedade atual 

 Desenvolvimento sustentável. 

 As fontes alternativas de energia  

 

 Recuperação 

 Apresentação de slides 

 Pesquisa 

 Organização e apresentação: mural de atualidades 

 
27/09 a 11/10 
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10-  Sociologia. 

 Fato social: Émile Durkheim 

 Ação social: Max Weber 

 Fenômeno natural e fenômeno social 

 

 Aula expositiva 

 Análise de texto 

 

 
12/10 a 26/10 

11- Revisão 

 Globalização e blocos econômicos 

 Primavera Árabe 

 Movimentos Separatistas 

 

 Apresentação de slides 

 Exercícios de vestibulares 

 

 
 

27/10 a 10/11 

 

 Movimentos Migratórios da atualidade 

 Novo Código Florestal 

 

12- Aspectos sociológicos das revoluções do século XX 

 

13- Reforma Agrária no Brasil 

 

 Simulado 

 Recuperação 

 Pesquisa 

 Análise de artigos da Constituição Federal 

 Slides 

 Música 

 
 

11/11 a 25/11 
 
 
 
 
 

 

14- Movimentos Sociais dos Séculos XX e XXI. 

 Rurais 

 Urbanos 

 

 Debate 

 Pesquisa   

 Análise de textos 

 
26/11 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-Analisar e comparar, 

interdisciplinarmente, as relações entre a 

preservação e degradação da vida no 

planeta, tendo em vista o conhecimento 

de sua dinâmica e a mundialização dos 

fenômenos culturais, econômicos, 

tecnológicos e políticos que incidem sobre 

a natureza, nas diferentes escalas: local, 

regional, nacional e global, comparando, 

analisando e sintetizando a densidade 

das relações e transformações que 

tornaram a realidade concreta e vivida. 

2- Analisar e comparar, 

interdisciplinarmente, as relações entre a 

preservação e degradação da vida no 

 

 Aula expositiva 

 

 Avaliação escrita 

 

 Análise e confecção de 

mapas, gráficos e tabelas. 

 

 Exercícios 

 

 

 Aula Expositiva 

 Debates 

 

 Análise de tabelas e gráficos 

 

 

 

 Coesão e clareza 

 

 Organização 

 

 

 Criticidade  

 

 Clareza nas ideias 

 

 

 Participação no debate e criticidade 

 Clareza nas ideias 

 Argumentação consistente 

 Precisão 

 
 

 Participações  nas   aulas,de acordo 

com o critério  estabelecido. 

 

 Apresentação  das atividades de 

acordo com o critério estabelecido. 

 Apresentação dos exercícios com 

precisão, organização, coesão. de  

acordo com critério estabelecido 

 

 

 Participações  nos    debates, 

seminários, de acordo com o critério  

estabelecido. 

 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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planeta, tendo em vista o conhecimento 

de sua dinâmica e a mundialização dos  

fenômenos culturais, econômicos, 

tecnológicos e políticos que incidem 

sobre a natureza, nas diferentes escalas: 

local, regional, nacional e global, 

comparando, analisando e sintetizando a 

densidade das relações e 

transformações que tornaram a realidade 

concreta e vivida. 

 

 Análise  de texto e 

apresentação de atualidades 

 Aula expositiva 

 Resolução de exercícios  

sobre escala cartográfica 

 Confecção de mapas 

 ( caderno de cartografia) 

 Apresentação de slides 

 

 Exposição  fotográfica. 

 Geografia em Canção 

 

 Estudo de texto/exercícios 

 Debate 

 

 

 

 

 Organização, precisão e coesão 

 Clareza e coerência 

 

 Coesão e clareza na apresentação. 

 

 Organização, coerência ao tema 

apresentado. 

  

 Coesão e criticidade 

 

 

 Clareza e precisão 

 

 

 

 

 

 

 

 Apresentação de acordo com o 

critério  estabelecido. 

 Participações  nos    debates, 

seminários, de acordo com o critério  

 
 

 Apresentação de acordo com o 

critério  estabelecido. 

 

 Apresentação do trabalho com 

precisão, organização, coesão. de  

acordo com critério estabelecido. 

 

 Participações  nos    debates, 

seminários, de acordo com o critério   

 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

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 

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 

SILVA e FURQUIM, Geografia em rede, 1.ed. - São Paulo,FTD,2013 

 Recursos audiovisuais: vídeos, transparências, 

 Jornais, revistas, mapas. 

 Sites educativos  

 

 
 

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 conteúdos.    
 

 Proposição de tarefas extraclasse para reforço como: exercícios, pesquisa. 
 

 Avaliações: objetivas, subjetivas e práticas. 
 

 Análise e confecção de gráficos, tabelas, textos e mapas. 

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Joana Célia de Oliveira Borini 

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: 03/032016  
 
 
_____________________________________ 
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: 3° 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: Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e 
comunicação, em situações intersubjetivas, adequando-as os contextos diferenciados 
dos interlocutores e das situações.  
 
HABILIDADES  
- Perceber a pertinência da utilização de determinadas formas de linguagem, de acordo 
com diferentes situações e objetivos.  
- Colocar-se no lugar do interlocutor ou do público alvo e adequar as formas e meios de 
expressão às suas características específicas.  
- Perceber quais são, selecionar e utilizar as formas mais adequadas para expressar 
concordância, oposição, indiferença, neutralidade, solidariedade em diferentes situações 
e contextos etc.  
- Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados aos discursos 
científico, artístico, literário ou outros.  
- Utilizar textos e discursos que, na forma e no conteúdo, sejam mais adequados para 
contestar, esclarecer, fundamentar, justificar, ilustrar ou reforçar argumentos.  

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

Plano de Trabalho Docente – 2016 
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ATITUDES E VALORES  
- Valorização do diálogo.  
- Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.  
- Senso crítico. 
 
1.2. Competência: Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a 
terminologia pertinente.  
 
HABILIDADES  
- Adequar o discurso ao vocabulário específico e às características pessoais e sociais 
dos interlocutores ou do público alvo.  
- Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulário específicos a cada situação.  
- Utilizar dicionários de línguas, especializados em áreas de conhecimento e/ou 
profissionais.  
- Aprimorar o discurso incorporando ao vocabulário termos específicos da área 
científica, artística, literária e tecnológica.  
 
VALORES E ATITUDES  
- Colocar-se no lugar do outro.  
- Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.  
- Preocupação com a qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de suas 
comunicações. 
 

1.3. Competência: Colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da 

comunicação e expressão. 

HABILIDADES  
- Analisar e interpretar textos e discursos reconhecendo, nas diferentes formas de 
expressão, objetivos, intenções, valores implícitos, mensagens subliminares, filiação 
ideológica etc.  
- Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequadas a cada 
situação, utilizando categorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico, 
literário ou outros.  
- Acionar, selecionar e organizar conhecimentos e articulá-los coerentemente com 
coesão pertinente para a construção de argumentos e de propostas críticas, com 
coerência, coesão e unidade. 
 
VALORES E ATITUDES  
- Confiança em si próprio.  
- Disposição em enfrentar situações novas.  
- Iniciativa em buscar e dar informações e expressar ideias e sentimentos.  

- Responsabilidade por suas iniciativas. 

FUNÇÃO 2. INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO  
 
2.1. Competência: Avaliar resultados (de experimentos, demonstrações, projetos etc.) e 
propor ações de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base nas avaliações 
efetuadas.  
HABILIDADES  
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- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
- Buscar subsídios teóricos para interpretar e testar resultados.  
- Confrontar resultados com objetivos e metas propostas.  
- Confrontar resultados com hipóteses levantadas.  
- Avaliar os procedimentos que conduziram ao resultado obtido.  
- Identificar as possíveis implicações dos resultados apresentados.  
- Propor ações de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base nos resultados 
obtidos.  
- Reconhecer transformações ambientais e prever efeitos nos ecossistemas e nos 
sistemas produtivos.  
- Reconhecer parâmetros físicos, químicos e biológicos relevantes para o 
desenvolvimento sustentável.  
- Identificar processos importantes para a preservação da vida e manutenção de algum 
tipo de equilíbrio nos ecossistemas.  
 
VALORES E ATITUDES  
- Refletir antes de emitir juízos de valor.  
- Reconhecer suas responsabilidades sociais e traduzi-las em ações.  
- Desejar intervir na realidade para colaborar na resolução de problemas e criação de 
melhores condições de vida.  
- Autonomia/iniciativa.  
- Partilhar saberes e responsabilidades.  
- Solidariedade. 
 

2.2. Competência: Entender as tecnologias de Planejamento, Execução, 

Acompanhamento e Avaliação de projetos. 

HABILIDADES  
- Organizar, registrar e arquivar informações.  
- Traduzir, interpretar ou reorganizar informações disponíveis em estatísticas, 
objetivando interpolações ou extrapolações.  
- Selecionar critérios para estabelecer classificações e construir generalizações.  
- Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas.  
- Elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar planos de trabalho.  
- Elaborar relatórios, informes, requerimento, fichas, painéis, roteiros, manuais e outros.  
- Avaliar os resultados e repercussões ou desdobramentos do projeto.  
 
ATITUDES E VALORES  
- Hábitos de planejamento  
- Organização  
- Espírito de pesquisa.  

- Cuidado na realização dos trabalhos. 

FUNÇÃO 3. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL  
 
3.1. Competência: Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de 
legitimação de acordos e condutas sociais que se realizam em contextos histórico-
culturais específicos.  
HABILIDADE  
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- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
- Situar as diversas produções da cultura em seus contextos histórico-culturais.  
- Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos 
sociais, em suas esferas de socialização.  
- Usufruir do patrimônio cultural nacional e internacional, com as suas diferentes visões 
de mundo, e construir categorias de diferenciação, apreciação e criação.  
- Interpretar informações, códigos, idéias, palavras, diferentes linguagens, considerando 
as características físicas, étnicas, sociais e históricas de seus emissores/produtores.  
- Identificar características e elementos nacionais, regionais, locais, grupais, nas 
diferentes formas de expressão e comunicação e utilizá-las para a análise e 
interpretação das produções literárias, científicas e artísticas.  
- Detectar, nos lugares, as relações de convivência ou de dominação entre culturas de 
diferentes origens.  
 
VALORES/ATITUDES  
- Reconhecimento e respeito pelas diferenças e tratamento a todos como iguais.  
- Valorização das contribuições de diferentes gerações, povos, etnias na construção do 
patrimônio cultural da humanidade. 
 
3.2. Competência: Compreender e avaliar a produção e o papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas na vida dos diferentes grupos e atores sociais e em suas 
relações de:  
a) convivência;  
b) de exercício de direitos e deveres de cidadania;  
c) administração da justiça;  
d) distribuição de renda;  
e) benefícios econômicos etc.  
 
HABILIDADES  
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
- Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas 
sociais e culturais em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo 
diante de situações novas, problemas ou questões de diferentes tipos.  
- Identificar a presença ou ausência do poder econômico e político na formação e 
transformação dos espaços.  
- Identificar, nos processos históricos, quando os indivíduos estão atuando mais 
significativamente como sujeitos ou mais significativamente como produtos dos 
processos históricos.  
- Situar as diversas instituições e produções da cultura em seus contextos históricos.  
- Comparar as instituições atuais com as similares em outros momentos históricos.  
- Relacionar o surgimento, a evolução e a ação das instituições sociais aos sistemas 
econômicos e organizações políticas e sociais que lhes deram origem.  
- Comparar e relacionar as organizações governamentais e não governamentais e 
identificar a que interesses servem, de que necessidades surgiram, a quem têm 
beneficiado e que interferências têm provocado no meio social.  
- 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.  
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VALORES/ATITUDES  
- Valores as contribuições do conhecimento científico na construção das identidades 
pessoais e sociais, na construção de propostas de vida e nas escolhas de forma de 
intervir na realidade social. 
 

3.3. Competência: Propor ações de intervenção solidária na realidade. 

HABILIDADES  
- Perceber, na observação da sociedade, movimentos de ruptura de paradigmas e 
relacioná-los com a estrutura social e o momento histórico.  
- Distinguir e classificar, nos processos históricos, quais os segmentos ou grupos sociais 
que têm interesse na continuidade/permanência e os que têm interesse na 
ruptura/transformação das estruturas sociais.  
- Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico, as 
transformações e aspectos socioculturais, associando as diferentes tecnologias aos 
problemas levantados e que se propõe solucionar.  
- Identificar e avaliar o impacto e a influência das tecnologias na sua vida e no cotidiano 
de outras pessoas, nas maneiras de viver, sentir, pensar e se comportar, nos processos 
de produção, no desenvolvimento do conhecimento e nos processos sociais.  
- Reconhecer padrões comuns nas estruturas e nos processos que garantem a 
continuidade e a evolução dos seres vivos, reconhecer o caráter sistêmico do planeta e 
a importância da biodiversidade para a preservação da vida e relacionar condições do 
meio e intervenção humana.  
- Posicionar-se criticamente diante dos processos de utilização de recursos naturais e 
materiais percebendo e apontando as implicações ambientais, sociais e econômicas e 
propondo formas de intervenção para reduzir e controlar os efeitos de sua má utilização.  
- Propor formas de intervenção para reduzir e controlar os efeitos da poluição ambiental.  

- Perceber-se a si mesmo como agente social e autoanalisar-se e auto avaliar-se como 

sujeito ativo ou passivo em relação a certos processos e movimentos socioculturais. 

- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com 
o passado.  
 
VALORES/ATITUDES  
- Sentido da coletividade.  
- Cooperação.  
- Solidariedade.  
- Responsabilidade em relação a diferentes comunidades.  
- Reconhecimento de sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades 
justas e equilibradas.  

- Desejo de colaborar na resolução de problemas sociais. 
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II – Plano Didático  

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

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 à 
ele: socialismo científico e utópico, comunismo e anarquismo; 
 
 
- Independência dos EUA e Guerra da Secessão; 
 
 
- 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 com John Locke, Thomas Hobbes, 
Montesquieu e Rousseau; 
 
Análise da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão; 
 
Filmes: “Tempos Modernos” e “12 Anos de Escravidão”; 
 
Trabalho com o “Manifesto Comunista”, de Karl Marx e 
Friederich Engels; 
 
Exercícios de sistematização baseados no ENEM e nos 
vestibulares; 
 
Trabalhos extraclasse; 
 
Avaliação escrita e seminários de apresentação; 
 
Atividades de recuperação 
 

 15/02 a 26/02 
 
 

 29/02 a 18/03 
 

 

 21/03 a 01/04 
 
 

 04/04 a 08/04 
 

 

 11/04 a 22/04 
 

 

 25/04 a 06/05 
 

 

 09/05 a 13/05 
 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Brasil Império  
 
- Bloqueio Continental; 
 
 
 
- A vinda da Corte para o Brasil e as implicações políticas; 
 
 
 
- O processo de Independência; 
 
 
 
- A formação do Império brasileiro: 
a) I Reinado: a criação de símbolos nacionais, a primeira 
Constituição, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina; 
b) Período Regencial: cenário político e econômico e Revoltas 
Regenciais; 
c) II Reinado: política interna e externa, o Romantismo e construção 
nacional, Golpe da Maioridade, economia cafeeira, abolição da 
escravatura e Guerra do Paraguai. 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates; 
 
Utilização de multimídia e aulas slides; 
 
Trabalho com o livro 1808, de Laurentino Gomes; 
 
Análise do processo de Independência do Brasil, bem como 
dos símbolos formados em torno dele; 
 
Análise da obra “As barbas do Imperador”, de Lilia.M. 
Schwarcz; 
 
Trabalho com o documento de abolição da escravidão do 
Brasil, bem como dos personagens em torno no projeto de 
fim da escravatura; 
 
Análise das obras produzidas pelo Romantismo, com ênfase 
à “Iracema” e “O Guarani”, de José de Alencar; exaltando o 
indígena como símbolo nacional; 
 
Exercícios de sistematização baseados no ENEM e nos 
vestibulares; 
 
Trabalhos extraclasse; 
 
Avaliação escrita e seminários de apresentação; 
 
Atividades de recuperação. 

 

 16/05 a 20/05 
 
 

 23/05 a 03/06 
 
 

 06/06 a 10/06 
 
 

 13/06 a 06/07 
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“O Breve Século XX – o advento da modernidade” 
 
- Primeira República: República da Espada e República do “Café-
com-Leite”; 
 
- Imperialismo, Neocolonialismo e “Darwinismo Social”; 
 
- Primeira Guerra Mundial: 
 
- Revolução Russa: formação do Estado Socialista; 
 
- Crise de 1929 e a repercussão mundial; 
 
- Nazismo e Fascismo; 
 
- Revolução de 1930: Era Vargas e a Nova República; 
 
- Revolução Constitucionalista de 1932; 
 
- Liberalismo e Nacionalismo; 
 
- Brasil: Estado Novo; 
 
- Segunda Guerra Mundial; 
 
- Movimentos Negros no Brasil e no mundo: Segregação Racial e 
Apartheid; 
 
- Brasil: período liberal democrático; 
 
- Brasil: regime militar; 
 
- Guerra Fria: política e processo tecnológico industrial. 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates com base na obra “A Era dos Extremos”, de Eric 
Hobsbawm; 
 
Utilização de multimídia, aulas slides, filmes e documentários 
sobre as duas Grandes Guerras, Guerra Fria; Era Vargas, 
Revolução de 1932, Ditadura Militar e Apartheid; 
 
Exibição do documentário “Nós que aqui estamos, por vós 
esperamos”; 
 
Trabalho com o Manifesto Republicano de 1889; 
 
Trabalho com os filmes “Arquitetura da Destruição”, “O 
Triunfo da Vontade”, “O Grande Ditador”, “Adeus Lênin”, 
“Getúlio”, “Olga” e “Selma”; 
 
Análise da obra “Holocausto”; 
 
Exercícios de sistematização baseados no ENEM e nos 
vestibulares; 
 
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 19/08 
 

 22/08 a 26/08 
 

 29/08 a 02/09 
 

 05/09 a 09/09 
 

 12/09 a 16/09 
 

 19/09 a 23/09 
 

 26/09 a 07/10 
 

 10/10 a 14/10 
 

 17/10 a 21/10 
 

 24/10 a 31/10 
 

 01/11 a 11/11 
 

 16/11 a 18/11 
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Atualidades: 
 
- Processo de Redemocratização Brasileiro; 
 
 
- Guerras e avanços tecnológicos da Guerra Fria; 
 
 
- Primavera Árabe e crise dos refugiados: configuração histórica. 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates; 
 
Uso de Multimídia e aulas slides; 
 
Exercícios de sistematização baseados no ENEM e nos 
vestibulares; 
 
Trabalhos extraclasse; 
 
Avaliação escrita e seminários de apresentação; 
 
Atividades de recuperação. 
 

 

 21/11 a 25/11 
 

 

 29/11 a 02/12 
 

 

 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 

 
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.  
 

 

1. Analisar eventos, processos 
ou produtos culturais 
apresentados e neles identificar 
e inter-relacionar diferentes tipos 
de agentes e ações humanas 
que o produziram. Avaliação 
escrita;  
Análise de textos e fontes 
históricas; Exercícios em duplas 
e extraclasse; Participação 
critica. 
 
2. Propor projetos de pesquisa 
tecno-científicos:  
- Analisar o contexto em que 
ocorre;  
- Identificar causas;  
- Formular hipóteses;  
- Identificar e selecionar fontes 
de pesquisa;  
Definir etapas e aplicar técnicas 
de pesquisa.  
Avaliação escrita;  

 
1. Critério e organização do material a 
ser utilizado no decorrer das aulas;  
Construção de quadros comparativos;  
Domínio dos conteúdos abordados. 
 
2. Análise e compreensão de textos; 
formulação de hipóteses e 
consequente comprovação ou não 
dessas hipóteses;  
Contextualização histórica;  
Coerência. 
 
3. Critério e organização do material a 
ser utilizado no decorrer das aulas;  
Construção de quadros comparativos;  
Visão critica. 

 
1. Interesse;  
Criticidade diante do material utilizado;  
Coerência;  
Visão critica. 
 
2. Coesão e coerência na 
apresentação de dados;  
Lógica na exposição de ideias.  
Domínio dos conteúdos. 
 
3. Seleção coerente do material  
Criatividade na exposição  
Organização dos dados coletados.  
Domínio do conteúdo abordado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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Analise de textos e fontes 
históricas;  
Participação 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 execução de 
pesquisas, projeto ou outras 
produções de acordo com as 
normas formais de escrita; 
Avaliação escrita;  
Análise de textos e fontes 
históricas;  
Exercícios em duplas e 
extraclasse;  
Participação critica. 
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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: 
 
CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas. O Imaginário da República no Brasil. São Paulo, 
Cia. Das Letras, 1993. 
CHIAVENATO, Júlio José. As Lutas do Povo Brasileiro. Do “descobrimento” a Canudos. São Paulo: 
Editora Moderna Ltda, 1992. 
HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções. Europa 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
____________. Era dos Extremos. O breve século XX. 1914-1991. São Paulo: Cia das Letras, 2013. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. O Brasil Monárquico. Do Império à República. São Paulo: Difusão 
Europeia do Livro, 1972. 
GOMES, Laurentino. 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta 
enganarem Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil. São Paulo: Planeta, 2014. 
GREEN, Gerald. Holocausto. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As brabas do Imperador. D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Cia 
das Letras, 1998. 
SMITH, Adam. A riqueza das nações. Investigação sobre sua natureza e suas causas. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996. 
 

 
Filmografia: 
 
Adeus, Lênin, 2003, Wolfgang Becker; 
A quebra da Bolsa de Nova York em 1929: os loucos Anos 1920. 
Arquitetura da Destruição, 1989, Peter Cohen; 
12 Anos de Escravidão, 2013, Steve McQueen; 
Getúlio, 2014, João Jardim; 
Nós que aqui estamos, por vós esperamos, 1999, Marcelo Massagão; 
O Grande Ditador, 1940, Charles Chaplin; 
Olga, 2004, Jayme Monjardim; 
O Triunfo da Vontade, 1935, Leni Riefenstahl; 

Selma: Uma Luta pela Liberdade, 2014, Ava DuVernay; 
Tempos Modernos, 1936, Charlie Chaplin. 
30 anos de democracia, Univesp TV; 
Impeachment Fernando Collor, Arquivo N, Globo News. 
 

 
Fontes Históricas: 
 
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão; 
Declaração de Independência dos EUA;  
Manifesto Republicano de 1870; 
 
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?biw=1366&bih=643&q=Wolfgang+Becker&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDKuMi9TAjMtK4uzTLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQDuU477MAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiFnJ_To_PKAhXEVh4KHUggCqAQmxMIigEoATAV
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=643&q=Peter+Cohen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyLStIUoKzkwu1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAmVeWPTIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjolvvmpfPKAhVEj5AKHRyFA8EQmxMIeSgBMA8
https://www.google.com.br/search?q=Steve+McQueen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDA2qjTPUuIEsQ2TDcrMtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RADRgJXMxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8lYvvjvHKAhXCvZAKHXFUCUEQmxMIkAEoATAV
https://www.google.com.br/search?q=Leni+Riefenstahl&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME8xN1UCs0zSs7K0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAOBSlPS4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiT5b-9o_PKAhXIqB4KHURXD64QmxMIfygBMBQ
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=643&q=Ava+DuVernay&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEoqLLMsUQKzTfLMTEvStcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAAPSEP0yAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwies-m_p_PKAhVIjZAKHcm8AQYQmxMIjgEoATAV
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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:03/03/2016  
 
 
_____________________________________ 
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:  3º. A,B,C                                                  C.H. Semanal: 2h/a 

Professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores1 
 
1  COMPETÊNCIA  
Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em situações 
intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados dos  interlocutores e das situações 
em que  eles se encontram. 
 
HABILIDADES 
1.1 Perceber a pertinência da utilização de determinadas formas de linguagem de acordo com 
diferentes situações e objetivos. 
1.2 Identificar quais são, selecionar e utilizar as formas mais adequadas para expressar 
concordância, oposição, indiferença, neutralidade, solidariedade  em diferentes situações e 
contextos etc. 
 
VALORES 

1.1 Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele  entendido 
_____________________________________________________________________________ 
 
2 COMPETÊNCIA 

Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia pertinente. 

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

Plano de Trabalho Docente – 2016 
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HABILIDADES 
2.1 Reconhecer e utilizar terminologia e  vocabulários específicos a cada situação. 
2.2 Utilizar dicionários de línguas,  especializados em áreas de conhecimento e/ou profissionais. 
 
VALORES 

2.1 Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele  entendido. 
_____________________________________________________________________________ 
3. COMPETÊNCIA 

3.1 Colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e expressão. 
 
HABILIDADES 
3.1 Interpretar textos e discursos reconhecendo, nas diferentes formas de expressão,  os 
objetivos, as intenções, os  valores implícitos, as mensagens subliminares, a filiação ideológica  
de seu autor. 
3.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequadas a cada situação. 

 
VALORES 
3.1 Criticidade 
_____________________________________________________________________________ 
 

4 COMPETÊNCIA 
Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de legitimação de acordos e condutas  
sociais que se realizam em contextos histórico-culturais específicos 
O que é não-cidadania?  
Desumanização e coisificação do outro 
Reprodução da violência e da desigualdade social. (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.  
Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequadas a cada situação. 
4.2 Interpretar informações, códigos, idéias, palavras, diferentes linguagens, considerando as 
características físicas, étnicas, sociais e históricas de seus emissores/produtores. 
 
VALORES 

4.1 Valorização das contribuições de diferentes gerações, povos, etnias na construção do 
patrimônio cultural da humanidade. 
4.2 Preservação das manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos sociais, em 
suas  esferas de socialização. 
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II – Plano Didático  

 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Estratégias de Leitura (revisão) 

Atividade: o uso do dicionário. 

Leitura de três textos diferentes, seguida de exercícios de 
compreensão 

11/02 a 19/02 

Simple Past / Past Continuous / Past Perfect/ used to /  
 

Aula expositiva. 
Exercícios de fixação 

22/02 a 26/02 

Interpretação de texto “ Is money a funny matter?” 
Ler e compreender o texto, fazendo os exercícios propostos 
 Resolução de testes 

29/02 a 04/03 

Texto de vestibulares – Enem / Unesp  / Fuvest / Unicamp/ Leitura e resolução de testes 07/03 a 11/03 

Projeto : “Deu Zika” Textos sobre o tema / “Jingles´ 14/03 a 18/03 

Will / Causative Verbs 
Aula expositiva 
 Tradução e criação de frases 
 Exercícios de fixação 

21/03 a 25/03 

Interpretaçào de texto: “All that glitters is not gold” 
Lançamento do projeto “ Coração Solidário” 

Ler e compreender o texto, fazendo os exercícios propostos 
Resolução de testes 

28/03 a 08/05 

Texto de vestibulares – Enem / Unesp  / Fuvest / Unicamp/ Leitura e resolução de testes 11/04 a 15/04 

Simple Past / Past Continuous / Past Perfect/ used to /  
Interpretação de textos 

Avaliação Escrita 
Recuperação Paralela – aula expositiva com resolução de 
exercícios 

18/04 a 29/04 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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If clauses / adjetivos e advérbios 
Semana Paulo Freire 
Apresentação das Empresas e Cooperativas  

Aula expositiva 
 Propor  a produção de textos  que possibilitem o uso das 
orações condicionais 
Tradução e criação de frases 
 Exercícios de fixação 

02/05 a 13/05 

Interpretaçào de texto : “Pick it up and throw it away” 
 

Ler e compreender o texto, fazendo os exercícios propostos 
 Resolução de testes 

16/05 a 27/05 

Voz Passiva / Present Perfect / Present Perfect Continuous 
 

Aula expositiva 
 Propor exercícios de fixação  
 Identificação da Voz Passiva em textos 

30/05 a 10/06 

Interpretaçào de texto : “Brazilian green ideas” 
 

Ler e compreender o texto, fazendo os exercícios propostos 
 Resolução de testes 

13/06 a 17/06 

Voz Passiva / Present Perfect / Present Perfect Continuous 
 

Avaliação Escrita  /  
Recuperação paralela: aula expositiva com resolução de 
exercícios 

18/06 a 24/06 

Projeto: “Bullying? Tô Fora!” Leitura de textos sobre “Bullying in the USA” 27/06 a 06/07 

Texto de vestibulares – Enem / Unesp  / Fuvest / Unicamp/ Leitura e resolução de testes 18/07 a 29/07 

Relative Pronouns / expressions 
Visita às creches 

 Aula expositiva. 
 Propor a leitura de textos,  a identificação dos pronomes 
relativos e seus sentidos  
Propor exercícios que evidenciem  o uso dos pronomes 
relativos 

01/08 a 12/08 

Interpretaçào de texto : “Love is for everyone” 
Textos de vestibulares, poemas 

Ler e compreender o texto, fazendo os exercícios propostos 
Resolução de testes 

15/08 a 19/08 

Discurso Direto e Indireto / Phrasal verbs 

Aula expositiva. 
Propor exercícios que evidenciem a estrutura do discurso 
indireto.  
Interpretação de diálogos 

22/08 a 26/08 

Texto de vestibulares – Enem / Unesp  / Fuvest / Unicamp/ Leitura e resolução de testes 29/08 a 09/09 
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Interpretaçào de texto : “Does love really hurt?” 
Textos de vestibulares 
Etec in Concert 

Ler e compreender o texto, fazendo os exercícios propostos 
 Resolução de testes 

12/09 a 16/09 

Modal verbs 
 
Compreensão de cartoons que contenham modal verbs 

19/09 a 23/09  

Discurso Direto e Indireto / Phrasal verbs 
Modal verbs 

 
Avaliação Escrita  /  
Recuperação paralela: aula expositiva com resolução de 
exercícios 

26/09 a 07/10 

Interpretaçào de texto : Are you more human than me? 
Ler e compreender o texto, fazendo os exercícios propostos 
 Resolução de testes 

10/10 a 14/10 

Texto de vestibulares – Enem / Unesp  / Fuvest / Unicamp/ 
Apresentação das peças teatrais 

Leitura e resolução de testes 17/10 a 27/10 

Marcadores de discurso 
Trechos de peças teatrais 

Aula expositiva. 
 Propor a leitura de textos,  a identificação dos pronomes 
relativos e seus sentidos  
Propor exercícios que evidenciem  o uso dos pronomes 
relativos. 

03/11 a 04/11 

Interpretaçào de texto : The older and the wiser” 
Textos de vestibulares 
Mostra de GE  

Ler e compreender o texto, fazendo os exercícios propostos 
Resolução de testes 

07/11 a 11/11 

Revisão de sufixos, prefixos e advérbios Aula expositiva seguida de exercícios 16/11 a 19/11 

Marcadores de discurso 
sufixos, prefixos e advérbios / Interpretaçào de textos 

Avaliação Escrita e recuperação paralela: aula expositiva 
com resolução de exercícios 
 

21/11 a 25/11 

Texto de vestibulares – Enem / Unesp  / Fuvest / Unicamp/ 
Apresentação dos TCCs 

Leitura e resolução de testes 29/11 a 07/12 

Marcadores de discurso 
sufixos, prefixos e advérbios / Interpretaçào de textos 

Recuperação paralela: aula expositiva com resolução de 
exercícios 

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 

 
1.Utilizar-se das linguagens como meio 
de expressão, informação e comunicação, 
em situações intersubjetivas, adequando-
as aos contextos diferenciados dos  
interlocutores e das situações em que  
eles se encontram. 
 
2- Exprimir-se por escrito ou oralmente 
com clareza, usando a terminologia 
pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Colocar-se como sujeito no processo 
de produção/recepção da comunicação e 
expressão. 
 
 
 

 
Propor a produção de textos 
orientados para determinados 
interlocutores ou público alvo de 
acordo com algumas de suas 
características  especificadas. 
 
 
 Proposição de uma situação 
problema e observação e análise 
do discurso oral ou escrito do 
aluno em relação:  
a) ao vocabulário empregado;  
b) aos objetivos pretendidos e 
c) aos interlocutores e/ou platéia 
aos quais se dirige. 
 
 
Propor situações-problema que 
demandem do aluno  
análise e  interpretação de 
textos. 
 
 

 
- Criticidade na identificação da 
situação 
- Rapidez na seleção da linguagem a 
ser usada 
- Clareza no uso da linguagem 
 
 
Clareza no uso da linguagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Capacidade de estabelecer 
correspondência do seu conhecimento 
prévio com o assunto do texto. 
 
 
 

 
Uso adequado da linguagem 
 
 
 
 
 
 
Relação coerente da terminologia 
usada com a situação-problema 
proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
Relação coerente das expressões com 
as situações. 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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4. Considerar a linguagem e suas 
manifestações como fonte de legitimação 
de acordos e condutas  sociais que se 
realizam em contextos histórico-culturais 
específicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Determinar um tema ou uma 
situação e propor ao aluno que 
produza um texto em inglês 
baseado em  uma pesquisa de 
informações e expressões a seu 
respeito, fazendo relações com 
outras culturas 

 
 
Criticidade na abordagem das 
semelhanças e diferenças das culturas 
em questão 

 
 
Uso adequado da linguagem. 
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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 3 . 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: 

 

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: 04/03/2016  
    
 
 
_____________________________________ 
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: 3ºA,B,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 

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

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Médio 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

culturas. 

c- Respeito aos direitos e deveres de cidadania. 

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

estrutura; condições de produção e de recepção. 

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 

Funções da Linguagem e variantes linguísticas, teoria e textos. Leitura de textos para identificação de funções e variantes. 
11-02-2016 à 
13-02-2016 

Tipologia textual:  texto descritivo – teoria e aplicação de conceitos. Aulas expositivas, leitura de textos descritivos e reescrita. 
19-02-2016 à 
20-02-2016 

Vanguardas Europeias: Dadaísmo, Cubismo, Expressionismo, Surrealismo, 

Futurismo 

Apresentação de figuras e textos relativos a cada uma das 

vanguardas, identificação das características em atividades em 

grupo. 

23-02-2016 à  
27-02-2016 

Classicismo -Sonetos de Camões Leitura e interpretação de texto 
26-02-2016 à  
27-02-2016 

Articulação textual: coerência e coesão; Intertextualidade. 

Leitura de textos para a aplicação das funções comunicativas da 

língua. 

 

02-03-2016 à  
06-03-2016 

Pré Modernismo (prosa e poesia) no Brasil – contexto histórico, 

características, principais autores. 

Aulas expositivas para identificação de características de época e de 

autor 
09-03-2016 à 
20-03-2016 

Modernismo – Poemas Negros – Jorge de Lima Leitura e interpretação de textos 10-03-2016 

Romantismo/ Realismo Memórias de Um Sargento de Milícias-  Manuel 

Antônio de Almeida 
Discussão sobre o texto e avaliação escrita 17-03-2016 

Tipologia textual: Projeto Deu Zika Leitura de textos para sensibilização sobre a temática  16-03-2016 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Existencialismo – principais filósofos. Aulas expositivas com leitura de textos existencialistas variados 
23-03-2016 à  
27-03-2016 

Modernismo em Portugal: contexto histórico, características e principais 

autores 

Aulas expositivas e leitura de textos variados do Modernismo 

português para identificação de características. 
30-03-2016 à  
17-04-2016 

Romantismo – Iracema – José de Alencar Discussão sobre o texto e avaliação oral 31-03-2016 

 Tipologia   textual : paródia - Projeto Deu Zika Escrita de paródia sobre o tema Zika virus 
13-04-2016 à  
17-04-2016 

Tipologia textual: narração – teoria e aplicação de conceitos. Aulas expositivas, leitura de textos descritivos e reescrita. 
30-03-2016 à  
17-04-2016 

Sintaxe: período composto por subordinação – orações subordinadas 

substantivas. 
Aulas expositivas, aplicação de exercícios progressivos   

20-04-2016 à  
30-04-2016 

Modernismo no Brasil – 1ºfase (prosa e poesia) – contexto histórico, 

características, principais autores  

Aulas expositivas e leitura de textos variados da 1ª fase do 

Modernismo brasileiro para identificação de características da 

escola e dos autores. 

20-04-2016 à  
30-04-2016 

Realismo - A cidade e as serras - Eça de Queirós Discussão sobre o texto e    avaliação oral 28-04-2016 

Modernismo no Brasil – 1º fase  (prosa e poesia) – contexto histórico, 

características, principais autores 

Aulas expositivas e leitura de textos variados da 1ª fase do 

Modernismo brasileiro para identificação de características da 

escola e dos autores. 

04-05-2016 à  
08-05-2016 

Tipologia textual: dissertação e seus desdobramentos Leitura de textos dissertativos e produção escrita. 
11-05-2016 à  
15-05-2016 

Concordância Verbal e Nominal Aulas expositivas, execução de exercícios em grupo. 
11-05-2016 à  
15-05-2016 

Negrinha – Monteiro Lobato Leitura e interpretação 12-05-2016 
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Modernismo no Brasil – 2º fase (prosa e poesia) – contexto histórico, 

características, principais autores 

Criar situações que favoreçam o trabalho em equipe, criar hábitos 

de leitura diária. 
18-05-2016 à  
05-06-2016 

Modernismo – Sagarana  – Guimarães Rosa Identificação da linguagem Roseana no texto 30-06-2016 

Tipologia textual – texto dissertativo -Projeto Deu Zika 
Produção de dissertação argumentativa sobre o gerenciamento de 

recursos hídricos no Brasil 
05-06-2016 

Pós Modernismo – Amor - Clarisse Lispector Identificação das características do conto moderno 10-06-2016 

Intertextualidade entre as diferentes escolas literárias. 
Leitura e interpretação de textos variados, em grupos, para 

identificação de características de época e de autores. 
08-06-2016 à  
19-06-2016 

Tipologia textual: resenha crítica 
Aula expositiva sobre a produção de resenhas, leituras de texto e 

produção escrita. 
22-06-2016 à  
26-06-2016 

Teatro pós moderno – Lisbela e o prisioneiro – Osman Lins Identificação dos elementos de linguagem no texto dramático 28-07-2016 

Sintaxe: período composto por subordinação – orações subordinadas 

adjetivas e adverbiais. 

Aulas expositivas, aplicação de exercícios para identificação e 

classificação de orações em textos variados. 
29-06-2016 à  
07-07-2016 

Romantismo em Portugal – Coração, cabeça e estômago – Camilo Castelo 

Branco 
Identificação de características de escola e época no texto 30-06-2016 

Modernismo no Brasil - 3º fase (prosa e poesia) – contexto histórico, 

características, principais autores. 

Aulas expositivas e leitura de textos variados da 3ª fase do 

Modernismo brasileiro para identificação de características da 

escola e dos autores. 

20-07-2016 à  
31-07-2016 

Literatura Africana Contemporânea- contexto histórico, características e 

principais autores. 

Aulas expositivas e leitura de textos variados da 3ª fase do 

Modernismo brasileiro para identificação de características da 

escola e dos autores. 

03-08-2016 à  
14-08-2016 

Realismo/Naturalismo – Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de 

Assis 
Dissertação sobre as características do texto machadiano 04-08-2016 
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Tipologia textual – editorial - Projeto Deu Zika Escrita de Editorial sobre o controle do mosquito 14-08-2016 

Tipologia textual: dissertação e carta argumentativa Leitura de cartas argumentativas e produção escrita. 
17-08-2016 à  
21-08-2016 

Modernismo no Brasil- Érico Veríssimo – Caminhos cruzados 
Interpretação de texto e identificação de características modernistas 

na obra 
18-08-2016 

Literatura brasileira contemporânea: contexto histórico, características e 

principais autores.  

Aulas expositivas e leitura de textos variados da Literatura 

brasileira contemporânea para identificação de características da 

escola e dos autores. 

24-08-2016 à  
11-09-2016 

Poesia moderna – Claro enigma – Carlos Drummond de Andrade Características da poesia modernista 
01-09-2016 à  
04-09-2016 

O regionalismo no Modernismo -Vidas Seca – Graciliano Ramos Identificação das características regionalistas no texto de Ramos 08-09-2016 

Tipologia textual: carta argumentativa - Projeto Deu Zika 
Escrita de Carta Argumentativa sobre a responsabilidade do 

governo no combate ao mosquito. 
10-09-2016 

Tipologia textual: artigo de opinião 
Leitura de artigos de opinião, em grupos, para identificação de 

características de texto e produção escrita. 
14-09-2016 à  
25-09-2016 

Realismo português – Almeida Garret –Mayombe de Pepetela Identificação de características da escola e de estilo na obra 21-09-2016 

Sintaxe: colocação pronominal de acordo com a norma culta da Língua. 

Aula expositiva, pesquisa de campo para perceber a utilização dos 

pronomes, sistematização da pesquisa em grupos, apresentação dos 

resultados em painéis. 

26-09-2016 à 
09-10-2016 

Realismo brasileiro – Aluisio de Azevedo – O cortiço Identificação de características da escola e de estilo na obra 06-10-2016 

Sintaxe: regência verbo-nominal aplicada ao texto. 

Leitura de textos em duplas para a identificação da regência 

adequada para a norma culta da \língua. Exercícios de aplicação da 

regência correta. 

12-10-2016 à  
23-10-2016 
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Modernismo brasileiro- Jorge Amado – Capitães da areia Identificação de características da escola e de estilo na obra 20-10-2016 

Tipologia textual: artigo de opinião - Projeto Deu Zika 
Escrita de artigo de opinião sobre a necessidade do controle do 

vetor. 
22-10-2016 

Tipologia textual: diferenças e aplicações das várias tipologias pedidas nos 

vestibulares e concursos. 

Textos para identificação das características e aplicações das 

tipologias textuais. 
25-10-2016 à  
13-11-2016 

Sintaxe: uso de crase de acordo com a norma culta da língua Aulas expositivas e exercícios de aplicação do uso da crase. 
16-11-2016 à  
20-11-2016 

Interpretação e intertextualidade textual 
Leitura de textos de diferentes tipologias para identificação de 

características. 
22-11-2016 à  
30-11-2016 

Período composto misto: coordenação e subordinação  Exercícios sobre o uso e aplicação do período composto misto. 
01-12-2016 à  
11-12-2016 

Revisão de conteúdo do terceiro ano do Ensino Médio Aplicação de exercícios usados em provas de vestibulares e ENEM 
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. 

 

 

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. 

Intertextualidade. 

 

 

 

Apresentação de 

seminários e atividades 

práticas. 

 

 

 

 

 

Atividades práticas de 

leitura, interpretação e 

produção. 

 

 

Dinâmica, pesquisas em 

geral, internet, vídeos, 

música. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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, 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. 
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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. “Sonetos de Camões 
3. Memórias de um sargento de Milícias – Manuel Antônio de Almeida 
4. Til – José de Alencar 
5. A cidade e as serras – Eça de Queirós 
6. Viagens na minha terra – Almeida Garret 
7. Negrinha – Monteiro Lobato 
8. Amor – Clarisse Lispector 
9. A hora e a vez de Augusto Matraga – Guimaraes Rosa 
10. Memórias Póstumas de Brás Cubas -  Machado de Assis 
11. Lisbela e o prisioneiro – Osman Lins 
12. Sentimento do mundo – Carlos Drummond de Andrade 
13. Vidas secas – Graciliano Ramos 
14. Poemas negros – Jorge de Lima 
15. Coração, cabeça e estômago – Camilo Catelo Branco 
16. Caminhos cruzados – Érico Verissimo 
17. O cortiço, Aluisio de Azevedo 
18. Capitães da areia – Jorge Amado 
19. 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 
- Bullying ? Tô fora! 
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- 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: 

Nome do coordenador (a): 

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: 04/03/2016  
    
 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Matemática 

Série: 3º C. H. Semanal:04 

Professor: Dagoberto Rodrigues Neves 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1.1 Competência: Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a 
linguagem simbólica (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas etc.) e vice-versa. 

                     Habilidades                       Valores e Atitudes 

 

1.1.1 - Reconhecer e utilizar a 
terminologia e vocabulários                                             
específicos a cada situação. 

 

1.1.2 - Incorporar o vocabulário termos 
específicos da área científica, 
artística, literária e tecnológica.                                               

 

a) Valorização do diálogo. 

b) Respeito as diferenças pessoais. 

c) Preocupação em se comunicar de forma a  

entender o outro e por ele ser entendido. 

 

 

1.2 Competência: Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de 

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

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Médio 
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produção e de comunicação. 
 

Habilidades                      Valores e Atitudes 
 

1.2.1 – Organizar, registrar e arquivar 
informações. 

1.2.2 – Traduzir, interpretar ou reorganizar 
informações disponíveis em estatísticas. 

1.2.3 – Selecionar critérios para 
estabelecer classificações e construir 
generalizações. 

1.2.4 – Selecionar e utilizar metodologias 
cientificas adequadas. 

1.2.5 – Elaborar, desenvolver, acompanhar 
e avaliar planos de trabalho. 

1.2.6. – Elaborar relatórios, informes, 
requerimento, fichas, painéis, roteiros, 
manuais e outros. 

1.2.7 – Identificar resultados, repercussões 
ou desdobramento do projeto.  

 
 
 
a) Valorização dos procedimentos de pesquisa, 
planejamento, organização e avaliação para  
qualidade do trabalho. 

a)  

b) Responsabilidade em relação a validade e  
fidedignidade das informações utilizadas,  
produzidas e divulgadas. 

 

 

 

 
1.3 Competência: Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e 

intervenção no real. 
 

Habilidades                    Valores e Atitudes 
 

1.3.1 – Articular conhecimentos de diferentes 
naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar. 

1.3.2 – Selecionar e utilizar indicadores. 

1.3.3 – Utilizar subsídios teóricos para 
interpretar testar resultados. 

1.3.4 – Confrontar resultados com objetos e 
metas propostas. 

1.3.5 -  Confrontar resultados com hipóteses 
levantadas. 

1.3.6 – Identificar os procedimentos que 
conduziram ao resultado obtido. 

1.3.7 – Identificar as possíveis implicações dos 
resultados apresentados. 

a) Criticidade diante dos resultados obtidos. 
 
b) Interesse em propor e em participar de  
ações de intervenção solidária na realidade. 
 
c) Reconhecimento das suas responsabilidades 
 sociais. 
 
d) Autonomia, iniciativa para solucionar  
problemas. 
 
e) Compartilhamento de saberes de  
responsabilidades. 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

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 – Geometria analítica, estudo do ponto, plano cartesiano, 
distância entre dois pontos, área de um triangulo. 

Justificar, atribuir significado. Aula expositiva. 
 

  11/02 a 27/03 

Tema 2 – Geometria analítica, área de um triangulo. Justificar, atribuir significado. Aula expositiva. 29/02 a 11/03 

Tema 3 – Estudo da reta, equações da reta, intersecção, paralelismo, 
distância entre um ponto e uma reta, inequações com duas variáveis. 

Aula expositiva. Memorização do estudo. 
 

  10/03 a 04/04 

Tema 4 – Estudo da reta, inequações com duas variáveis Aula expositiva. Memorização do estudo. 06/04 a 29/04 

Tema 5 – Estudo da circunferência, equação, posições relativas 
Oferecer exercícios seqüenciais. Memorizar para chegar a 
contextualização. 

04/05 a 20/05 

Tema 6 – Estudo da circunferência,  inequações do segundo grau 
com duas variáveis. 

Oferecer exercícios seqüenciais. Memorizar para chegar a 
contextualização. 

 

 21 /05 a 29/04 

Tema 7 – Estudos das cônicas, elipse, hipérbole e parábola. Justificar, atribuir significado. Memorizar estudo. 
 

04/05 a 22/05 

Tema 8 – Números complexos, definição, forma algébrica polar e 
trigonométrica, operações plano Argand Gauss, argumento, módulo.  

Apresentar modelo. Utilizar recursos tecnológicos.  
 

  23/05 a 03/06 

Tema 9– Polinômios, funções polinomiais, operações com 
polinômios, dispositivo prático de Briot Ruffini. 

Oferecer exercícios seqüenciais. Criar situações que 
favoreçam o trabalho em equipe. 

 

  16/09 a 25/10 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Tema 10 – Equações polinomiais ou algébricas, teorema fundamental 
da álgebra, raízes múltiplas, raízes complexas, relações de Girard. 

Oferecer exercícios seqüenciais. Criar situações que 
favoreçam o trabalho em equipe. 

  29/10 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 

1.1 Competência: Transcrever 
mensagens matemáticas da linguagem 
corrente para a linguagem 
simbólica(equações, gráficos,, diagramas, 
fórmulas, tabelas etc.) e vice-versa. 

 

 
A. Proposição de uma situação 
problema e observação e analise 
do discurso oral ou escrito do 
aluno em relação: 
1) ao tipo de linguagem 
2) ao vocabulário empregado 
3) aos objetos pretendidos 
4) ao nível de complexidade e de 
aprofundamento requerido pela 
situação 
5) aos interlocutores e/ ou platéia 
aos quais se dirige. 

 
- Cumprimento de tarefas; 
 
- Precisão nos cálculos; 
 
- Clareza na identificação das 
unidades. 

 
- Destreza na construção e analise de 
gráficos estatísticos. 
 
- Organização de idéias no estudo do 
ponto cartesiano. 
 
 

 

1.2 Competência: : Utilizar 
adequadamente os recursos 
tecnológicos como instrumentos de 
produção e de comunicação. 

 
 
 
 

 
A. Propor trabalhos em grupo e 
observar e avaliar o desempenho 
do aluno na: 
- organização do trabalho em 
equipe; em situações 
competitivas e naquelas que 
requerem cooperação, nos 
momentos em que é 
imprescindível a assertividades, 
na resolução de questões 

 
- Extrapolação na aplicação de 
conceitos; 
 
- Destreza no desenho dos gráficos 
das diversas funções; 
 
- Clareza escrita dos índices; 
 
- Precisão nos cálculos. 
 

 
- Destreza no reconhecimento e na 
determinação das diversas equações 
de uma reta e de uma circunferência. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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referentes a ética e a cidadania; 
- elaboração de planos (de 
trabalho, de atividades, de 
eventos, de projetos e de 
pesquisas) 
- elaboração de relatórios, 
avaliações, relatos, informes, 
requerimentos, cartas, fichas, 
transferências, painéis, roteiros, 
manuais; 
- organização de diários de 
campo; 
- consulta a banco de dados e na 
utilização das informações 
coletadas 

 
 
 

 

 

 

1.3 Competência: Desenvolver a 
capacidade de utilizar a Matemática na 
interpretação e intervenção no real. 

 

 
 
A. Desenvolvido determinado 
experimento, projeto etc, analise 
os resultados apresentados 
confrontando as diferenças entre 
as situações ou objetos tratados 
antes e depois do tratamento 
desenvolvido e percebendo 
quais as conseqüências dos 
resultados obtidos. 
B. Observar a postura do aluno 
para perceber quais os valores 
que orientam quando propõe 
projetos, atividades, 
intervenções.   

 
 
- Cumprimento de tarefas; 
 
- Precisão nos cálculos; 
 
- Clareza na identificação das 
unidades. 

 
 
- Destreza nas operações com 
números complexos; 
 
- Conhecer o dispositivo prático de 
Briot Ruffine e suas aplicações. 
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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 

 
Junho 

X X X X X 

Julho 
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 

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

- Matemática – Ciências e Aplicações – 3 – Gelson Iezzi e outros autores – Editora Atual 

- M. Paiva – Matemática – Vol.3 – Editora Moderna 
- Questões de concursos e vestibulares. 
 

 
 

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;; 

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. 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

Componente Curricular: Química 

Série:3º A, B e C C. H. Semanal:2 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1 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: Utilizar códigos de linguagem científica, química, etc. pertinentes a diferentes 
contextos e situações. 
Utilizar a representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções, 
conhecimentos, experiências etc. 
Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, problematizar, 
argumentar, apresentar soluções, conclusões. 

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

Valores e Atitudes 

a) Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais. 
b) Interesse e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e íntegra. 
2- Competência: Entender e utilizar textos de diferentes natureza: tabelas, gráficos, expressões 
algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc. 
Habilidades: Traduzir mensagens de uma para outras formas de linguagem. 
Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens (simbólicas) e vice-versa. 

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

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Médio 
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Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos socioeconômicos, 
científicos ou cotidianos. 
Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, diagramas, fórmulas, tabelas, 
gráficos. 

Valores e Atitudes 

Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de comunicação. 
Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequados a cada situação. 
Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de 
suas comunicações. 

2.1 Competência: Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou 
instrumentos que 

Possibilitem a construção de conhecimentos. 
Habilidades Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
 
Utilizar os meios de comunicação como objetos e campos de pesquisa. 
 
Utilizar os produtos veiculados pelos meios de comunicação como fontes de dados, campos de 
pesquisa e como agentes difusores de temas da atualidade para reflexão e problematização 
a) Receptividade à inovação. 
 
Criticidade diante dos meios de comunicação.  
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Tema 1 – ASPECTOS DINAMICOS DAS TRANSFORMAÇÕES 
1.1 - Cinética: rapidez de reações químicas ou velocidade reações 

químicas. 
 

- Introdução 
- Velocidade média 
- Aulas expositivas 

09/02/2016 a 13/02/2016 
 
 

-Rapidez de reação 
-Efeito da concentração sobre a rapidez de reações: aspectos 
qualitativos e quantitativos. 
 

 
-Esboçar gráficos que mostrem a variação ao longo do tempo 
da quantidade de reagentes e de produtos de uma reação. 
Exercícios e correção dos mesmos. 

23/02/2016 a 27/02/2016 

-Efeito da temperatura sobre a rapidez de reações 
-Efeito da superfície de contato sobre a rapidez de reações que 
envolvam reagentes presentes em fases diferentes 
 

 
Exercícios sobre o conteúdo. 
Correção dos exercícios. 
-Manusear materiais caseiros a fim de comparar a rapidez 
com que um 
 Medicamento efervescente é consumido em diferentes 
condições de temperatura. 
- Avaliação escrita 

02/03/2016 a 12/03/2016 

-Efeito do catalisador sobre a rapidez de reações 
 
-Lei Cinética 

 Atividades experimentais (demonstrações em sala de aula e 
experimentos  
Em  diversos ambientes) 
Relatórios escrito. 
Resolução de exercícios 

16/03/2016 a 26/03/2016 

 
-Reações elementares e reações não elementares 
  

 
- Resoluções de exercícios 
 
- Avaliação individual e em grupo 

30/03/2016 a 09/04/2016 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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-Mecanismo de reação como proposta teórica para explicar a lei 
cinética para explicar a lei cinética de uma reação, determinada 
experimentalmente 
 

- Apresentações escritas e orais feitas pelos alunos 
- Resolução de exercícios  
 

13/04/2016 a 24/04/2016 
 
 

 
Correção dos exercícios 
Avaliação 

27/04/2016 a 30/04/2016 

1.2 – Equilíbrio químico: reversibilidade de uma reação química 
- Constante de equilíbrio químico em função das concentrações e em 
função das pressões parciais. 

Aulas expositivas  

Empregar o valor de Kc ou de Kp para prever se um sistema 
está em equilíbrio químico 

04/05/2016 a 15/05/2016 

 

-atividades experimentais (demonstrações em sala de aula e 
experimentos em diversos ambientes) 

Resolução de exercícios  
Correção de exercícios  

18/05/2016 a 28/05/206 

-Equilíbrio homogêneos versus equilíbrios heterogêneos 
-Grau de equilíbrio 
 

- Resoluções de exercícios 
- Aulas expositivas 
Diversificação de materiais ou recurso didáticos (uso do 
computador, retro projetor, jornais, revistas, livros e 
divulgação 
 Científica, manuais técnicos, vídeos e filmes). 

01/06/2016 a 11/06/2016 

Deslocamento de equilíbrio: Efeito da concentração. Efeito da 
pressão. Efeito da temperatura. Efeito do catalisador. 
-Princípio de Le Chatelier 

 
Aulas expositivas 
Utilizar o Princípio de Le Chatelier para prever o que ocorre 
com um equilíbrio em função de perturbações. 
 
Exercícios de fixação 
 
Correção das atividades 
 
Avaliação  

15/06/2016 a 18/06/2016 
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-Lei de Ostwald 
-Autoionização e produto iônico da água 

 
Calcular a concentração de H

+
 e de OH

-
 em uma solução 

aquosa de ácido ou de base e, com base nelas, determinar o 
pH da solução. 
 Comparar a acidez e a basicidade de meios aquosos por 
meio dos valores de pH, 
 
 
 

22/06/2016 a 25/06/2016 

-Escala de pH e escala de pOH  
- Indicadores ácido-base 
 

Medir o pH da água 
-Calcular a concentração de H 

+
e de OH

-
em uma solução 

aquosa de ácido ou de base e, com base nelas, determinar o 
pH da solução. 
Comparar a acidez e a basicidade de meios aquosos por 
meio dos valores de pH. 
Avaliação escrita  
 
 

29/06/2016 a 01/07/2016 

-Hidrólise de salina. 

 
Equacionar casos comuns de hidrólise salina 
 Resolução de exercícios e correção dos mesmos. 
Avaliação 
 
 
 
 
 

02/07/2016 a 06/07/2016 
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Tema 2 – QUIMICA E BIOSFERA. 

   2.1- Química e vida. 
-Conceitos básicos: A síntese da Ureia. Postulado de Kekulé.  
 
 
 
 
Simplificação de fórmulas estruturais. 
 
 
 
 
 

Entender como a definição de química orgânica foi 
construída ao longo da história. 
Reconhecer as principais propriedades do carbono 
 
 
Reconhecer os átomos e as ligações envolvidas em uma 
cadeia carbônica  
Representar o número de ligações de cada elemento em um 
composto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/07/2016 a 29/07/2016 

Ressonância  
Exercícios 
Classificação de cadeias carbônicas – Classificação de carbonos 
-Classificação de cadeias carbônicas 
 

Classificar o quatro tipos de carbono primário, secundário, 
terciário e quaternário) que aparecem em cada cadeia 
carbônica. 
 
. 
 

03/08/2016 a 06/08/2016 

Exercícios 
Correção das atividades sobre classificação das cadeias carbônicas 
 
-Nomenclatura de compostos com cadeia normal 
 
Localização do grupo funcional e das insaturações na cadeia 
carbônica 
 
  

Entender como a nomenclatura de compostos orgânicos é 
sistematizada (utilizando os hidrocarbonetos como exemplo) 
Aprender a necessidade ou não de numerar a cadeia 
carbônica para dar nome ao composto. 
Representar as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos a 
partir de seu nome, segundo a regra da IUPAC. 
  
 

10/08/2016 a 18/07/2016 
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-Nomenclatura de compostos com cadeia ramificada 
-Principais radicais orgânicos. 
 
Exercícios e correção das atividades 
Avaliação 

Nomear, segundo as regras da IUPAC, os hidrocarbonetos 
da cadeia insaturada e ramificada. 
Reconhecer nomes a estrutura dos radicais mais simples.  
Entender como os radicais livres agem no organismo 
humano 
 

19/08/2016 a 31/08/2016 

Hidrocarbonetos: 
Propriedades gerais 
Grupos orgânicos. 
- Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, aromáticos. 
- Nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias normais e ramificada. 
 
Petróleo: Combustíveis e suas aplicações. 
 
 
  
 

Nomear, segundo as regras da IUPAC, os hidrocarbonetos 
da cadeia insaturada e ramificada. 
Reconhecer nomes a estrutura dos radicais mais simples.  
Entender como os radicais livres agem no organismo 
humano 
 

01/09/2016 a 16/09/2016 

 
 
Haletos orgânicos  
 
 
 
 
 

Nomear os Haletos orgânicos segundo as regras 
estabelecidas pela IUPAC. 
Determinar a fórmula estrutural ou fórmula molecular dos 
Haletos orgânicos a partir de seus nomes 
 
 

19/09/2016 a 23/09/2016 

Funções Oxigenada 
Nomear segundo a IUPAC, os álcoois, fenóis, éter, aldeídos, cetonas, 
 

Nomear, segundo a Iupac, os álcoois, fenóis, éter, aldeídos, 
cetonas, 
 
 

26/09/2016 a 20/10/2016 
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Ácidos carboxílicos, ésteres e ácidos carboxílicos, suas aplicações e 
suas propriedades.  
 
 

 ácidos carboxílicos e ésteres. 
Identificar e compreender algumas propriedades presentes 
em compostos que apresentam esses grupos funcionais, tais 
como: aplicações, forças intermoleculares, 
 
 

24/10/2016-  03/11/2016 
 
 
 
 
 

 
Funções Nitrogenadas 
Aminas 
Amidas 

Reconhecer o álcool como droga. 
Identificar e compreender algumas propriedades presentes 
nas aminas, amidas e nitro compostos, tais como: 
. 
 

 
07/11/2016 a 18/11/2016 

 
 - Isomeria: Plana, geométrica e ótica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Conceituar Isomeria. 

-Identificar os casos de isomeria através da fórmula ou do 
nome do composto. 

21/11/2016 a30/11/2016 
 
 
 

 

Equacionar o equilíbrio dinâmico entra aldeído-enol e cetona-
enol. Determinar o número de isômeros, representados pelas 
fórmulas estruturais, a partir de uma fórmula molecular.  

 
01/12/2016 a 07/12/2016 
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Reconhecer as condições necessárias para que ocorra 
isômeros cis-trans. 

-Identificar o número de carbonos assimétricos e de mistura 
racêmicas de uma substâncias a partir de sua fórmula 
estrutural ou de seu nome segundo a IUPAC. 

12/12/2016 

 
 
   – Alimentos e funções orgânicas 
   
  - Indústria química e síntese orgânica. 
 
 
 
 
  - Polímeros e propriedades das substâncias orgânicas 
 

 

 

 

- Desenvolvimento de projeto disciplinar ou interdisciplinar -   
---Aulas expositivas 

- Resoluções de exercícios 
 

 

 
 
 
13/12/2016 a 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 

 
1-Reconhecer fenômenos envolvendo 
interações e transformações químicas 
identificando regularidades e invariantes.  
 
2- Determinar a lei da velocidade das 
reações e utilizá-las nos cálculos cinéticos 
 
3-Caracterizar reações reversíveis e o 
equilíbrio químico do ponto de vista 
microscópico e macroscópico 
 
4-Analisar os fatores que influenciam o 
equilíbrio químico e calcular a quantidade 
de reagentes e produtos em um equilíbrio 
químico 
5- Articular o conhecimento químico e de 
outras áreas e no enfrentamento de 
situações problemas. 
6-Reconhecer a química como uma 
criação humana, compreendendo os 
aspectos históricos e suas relações com o 
contexto cultural, sócio-econômico e 
político. 

 
1-Reconhecer fenômenos 
envolvendo interações e 
transformações químicas 
identificando regularidades e 
invariantes.  
 
2- Determinar a lei da velocidade 
das reações e utilizá-las nos 
cálculos cinéticos 
 
3-Caracterizar reações 
reversíveis e o equilíbrio químico 
do ponto de vista microscópico e 
macroscópico 
 
4-Analisar os fatores que 
influenciam o equilíbrio químico e 
calcular a quantidade de 
reagentes e produtos em um 
equilíbrio químico 
5- Articular o conhecimento 
químico e de outras áreas e no 
enfrentamento de situações 

1- Realizar cálculos correspondentes 
Equacionamento de reações químicas 
Trabalhar com instrumentais de 
laboratório 
 
2-Trabalhar em equipe para o 
equacionamento de reações químicas 
e apresenta-las na forma de relatórios 
e exercícios 
 
3- Coerência e clareza sobre os fatores 
que agem sobre o equilíbrio 
 
 
4-Clareza, precisão e criticidade nos 
relatórios 
 
 
 
 
 
5-Critério, clareza, precisão e concisão 
 
6-Escrever corretamente símbolos e 

 
1- Transparência 
Resolução de exercícios individual e 
em grupo 
 
 
2- apresentação de relatórios com 
linguagem clara e informações 
precisas 
 
 
3- Apresentação dos gráficos sobre os 
fatores que alteram a velocidade das 
reações com linguagem técnica da 
cinética química 
 
4-Linguagem clara com informações 
precisas e organizadas em ordem de 
relevância 
 
5-Linguagem clara com informações 
precisas e organizadas em ordem de 
relevância 
6-Exercícios de fixação. 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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7-Reconhecer os aspectos relevantes do 
conhecimento químicos e suas 
tecnologias na interação individuais e 
coletivas do ser humano com o ambiente. 
 
 
8-Aplicar os conceitos bioquímicos e 
físico-químicos na análise de processos 
industriais e biológicos e de fenômenos 
da natureza 
 

problemas. 
6-Reconhecer a química como 
uma criação humana, 
compreendendo os aspectos 
históricos e suas relações com o 
contexto cultural, 
socioeconômico e político. 
 
7-Reconhecer os aspectos 
relevantes do conhecimento 
químicos e suas tecnologias na 
interação individuais e coletivas 
do ser humano com o ambiente. 
 
 
8-Aplicar os conceitos 
bioquímicos e físico-químicos na 
análise de processos industriais 
e biológicos e de fenômenos da 
natureza 
 

fórmulas dos compostos orgânicos. 
 
 
 
 
7-Analise com precisão e coerência. 
 
 
 
 
 
 
8-Relatórios com clareza, criticidade e 
precisão 

Avaliações objetivas, leituras e 
relatórios de artigos pertinentes. 
 
 
 
7-Leitura e análise de rótulos de 
produtos usados no seu cotidiano. 
 
 
 
 
 
8-Apresentação de esquema de 
palestra sobre impacto ambiental 
causado pelas indústrias. 
Avaliação. 
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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 

Março 

 
X X X 

 
Abril 

 
X X X x 

Maio 

 
X X X 

 
Junho 

 
X X X x 

Julho 

 
X X X 

 
Agosto 

 
X X X 

 
Setembro 

 
X X X 

 
Outubro 

 
X X X x 

Novembro 

 
X X X 

 
Dezembro 

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

1-Apostilas do CEETPS 
2-Livros didáticos- Marta Reis - Ed. Ática-  2014                                                           
3-Revistas, jornais. 
4- Vídeo, CD room, transparências e outros. 
5-Internet 
6- Química na abordagem do cotidiano 
Peruzzo, Francisco Miragaia e Eduardo Leite do Canto –ed. Moderna 2006 
 

 
 

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

- “Deu Zica” 
_ Folclore 
 
_Coração solidário 
 
-Drogas Tô fora. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
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 

diferenciadas e instrumentos de Avaliação, além de outros                                                                                             

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

 

 

 
 

VIII – Identificação: 

Nome do professora: Nilma Aparecida Rossato Vaz 

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

 
 

X– Replanejamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


