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I – Competências e respectivas habilidades e valores 

Usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, a outras 
culturas ou etnias e para a comunicação interpessoal. 
Competências:  

 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. 

 Usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações, a outras 
culturas ou etnias e para a comunicação interpessoal. 

 
Habilidades: 

 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de 
documentos de natureza diversa.  

 Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência.  

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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 Utilizar textos em línguas estrangeiras.  

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

 
Valores: 

 Orientar-se pelos valores da ética e da cidadania.  

 Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade no convívio com as pessoas e com 
outras culturas.  

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

 Valorização das manifestações culturais de outros povos, do seu conhecimento e de sua 
fruição.  
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

 Variação linguística, expressões idiomáticas frequentes. 

 Relação entre oralidade e escrita.  

 Produção de textos 

 Principais sons do Espanhol. 

 Alfabeto 
 

 Apresentação das competências, habilidades, valores e 
metodologia de trabalho. 

 Aula expositiva sobre variação linguística e principais 
sons (peculiaridades) do Espanhol. 

 Produção de resumo dos temas abordados em 
explicação oral.  

 Exercícios de fixação. 

11/02 a 26/02 

 Variação linguística  

 Principais sons do Espanhol 

 Técnicas de leitura e compreensão de textos. 

 Pronomes pessoais. 

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura e interpretação dos textos El español en el 
mundo, de Ivan Martín, e Orígenes del español de 
América, de Cangield. 

 Exercícios de fixação. 

30/02 a 06/03 

 Técnicas de leitura e compreensão de textos. 

 Usos dos verbos ser, estar, ter, haver;  

 Produção de textos 

 Presente de Indicativo 

 Pronome pessoal do caso reto;  

 O uso da língua em contextos formais e informais – 
expressões do dia a dia.  

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura e interpretação do texto Las poderosas 
sutilezas de tú y usted. 

 Abertura do Projeto Interdisciplinar “Deu Zika” 

 Produção de texto contemplando apresentação 
pessoal. 

 Lista de exercícios. 

 Orientação sobre leitura voltada para Projeto 
Interdisciplinar - Muerte constante más allá del 
amor, G. G. Márquez 

  

09/03 a 20/03 
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 Técnicas de leitura e compreensão de textos. 

 Usos dos verbos ser, estar, ter, haver;  

 Presente de Indicativo; 

 Pronome pessoal do caso reto;  

 Retomada de conteúdo. 

 Produção de texto contemplando apresentação de 
terceiros. 

 Apresentação de material produzido em forma de 
dinâmica: “Amigo invisible”. 

23/03 a 02/04 

 

 Presente de Indicativo 

 Glossários/ termos técnicos referentes à área de Gestão 

 Artigos 

 Retomada de conteúdo. 

 Tradução de frases simples. 

 Uso de dicionário: vocabulário relacionado a objetos 
da sala de aula e nome de comércios. 
 

06/04 a 17/04 

 Técnicas de leitura e compreensão de textos. 

 Artigos, contrações e eufonia; 

 Adjetivos (apócope), substantivos, numerais; 
 

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura e intepretação de texto Muerte constante 
más allá del amor, G. G. Márquez (trabalho sobre o 
Projeto Interdisciplinar) 

 Uso de dicionários. 

 Lista de exercícios 

 Tradução de frases simples 

22/04 a 08/05 

 Técnicas de leitura e compreensão de textos. 

 Marcadores de discurso; 

 Acentuação;  
 
 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva sobre as regras de acentuação da 
língua espanhola 

 Leitura e interpretação do texto Un cuento sin 
acento. 

 Lista de exercícios 

11/05 a 22/05 

 Técnicas de leitura e compreensão de textos. 

 Acentuação – acento diacrítico  
 

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura e interpretação do texto Un cuento sin 
acento. 

 Lista de exercícios 

25/05 a 12/06 

 Números e horas 

 Produção de texto 
 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva sobre  números. 

 Lista de exercícios 

15/06 a 26/06  
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 Técnicas de leitura e compreensão de textos. 

 Glossários/ termos técnicos referentes à área de Gestão 

 Números e horas 
 

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura e interpretação de texto sobre 
correspondência comercial. 

 Exercício auditivo sobre o tema discutido. 

 Uso de dicionário. Tema: atividades profissionais. 

29/06 a 06/07 

 Técnicas de leitura e compreensão de textos. 

 Artigos, contrações e eufonia;  

 Preposições;  
 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva sobre o escritor uruguaio Horacio 
Quiroga 

 Leitura e interpretação do texto A la deriva, de H. 
Quiroga. 

17/07 a 31/07 

 Técnicas de leitura e compreensão de textos. 

 Artigos, contrações e eufonia;  

 Preposições;  

  

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura e interpretação do texto A la deriva, de H. 
Quiroga. 

 Aula expositiva sobre conteúdo gramatical. 

 Lista de exercícios 

03/08 a 14/08 

 Artigos, contrações e eufonia;  

 Preposições;  
 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva sobre heterogenéricos. 

 Exercícios de tradução. 

17/08 a 28/08 

 

 Falsos cognatos;  

 Produção de textos 
 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva. 

 Exibição dos vídeos: Heterossemânticos em 
espanhol confundem estudantes - G1 e EAD - 
Letras em Espanhol - Comercial CCAA 

 Uso de dicionários. 

 Exercícios de fixação.  
 Produção de textos. 

31/08 a 11/09 

 Dias da semana e meses do ano 

 Glossários/ termos técnicos referentes à área de Gestão 

 Vocabulário técnico e expressões específicas;  

 Retomada de conteúdo. 

 Uso de dicionários. 

 Exercícios de tradução. 

14/09 a 25/09 

 Verbos que expressam sentimentos 

 Retomada de conteúdo. 

 Aula expositiva sobre o conteúdo gramatical. 

 Lista de exercícios. 

28/09 a 09/10 

http://g1.globo.com/educacao/enem/2014/videos/t/todos-os-videos/v/heterossemanticos-em-espanhol-confundem-estudantes/2847839/
http://g1.globo.com/educacao/enem/2014/videos/t/todos-os-videos/v/heterossemanticos-em-espanhol-confundem-estudantes/2847839/
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 Verbos que expressam sentimentos 

 Produção de textos 

 Retomada de conteúdo. 

 Exercícios sobre o conteúdo gramatical. 

 Produção de textos sobre os gostos pessoais. 

13/10 a 23/10 

 Diferentes tipos e gêneros textuais e documentação (carta, 
ofício, e-mail, bilhete, currículo, etc.). 

 Produção de textos. 

 Marcadores de discurso. 

 Pesquisa na internet 
 

26/10 a 06/11 

 Diferentes tipos e gêneros textuais e documentação (carta, 
ofício, e-mail, bilhete, currículo, etc.). 

 Produção de textos. 

 Marcadores de discurso.  

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura e interpretação do texto Cómo hacer una 
hoja de vida 

09/11 a 19/11 

 Diferentes tipos e gêneros textuais e documentação (carta, 
ofício, e-mail, bilhete, currículo, etc.).  

  Produção de textos. 

 Retomada de conteúdo. 

 Produção de texto: currículo e e-mail 
23/11 a 04/12 

 Diferentes tipos e gêneros textuais e documentação (carta, 
ofício, e-mail, bilhete, currículo, etc.).  

  Produção de textos. 

 Retomada de conteúdo. 

 Leitura de material produzido. 

 Correção de atividade. 

07/12 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação 
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. 
 

 

Simulações através de situações 

fictícias 

 

Pesquisa e apresentação 

 

Avaliação escrita individual 

 

Autoavaliação      

 

Pesquisa e apresentação     
 
 
 

 

Clareza na exposição de ideias (oral 

e escrita) 

 

Participação durante as atividades. 

 

Organização de ideias pela escrita e 

pela oralidade 

 

Domínio das habilidades básicas 

referentes à compreensão de texto 

de diversos gêneros.  
 

Produções textuais claras e coerentes (oral 

e escrita) 

 

Apresentações bem feitas que possam 

refletir o atendimento aos critérios de 

desempenho. 

 

Realização participativa  das atividades 

propostas pelo professor  durante as aulas. 

 

Domínio do conteúdo proposto pelo 

professor. 

 

Aplicação satisfatória do conteúdo durante 

as atividades de sala         de  aula 
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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 

 
Março 

  
X 

  
Abril 

  
X 

 
X 

Maio 
X 

   
X 

Junho 

 
X X 

  
Julho 

   
X 

 
Agosto 

  
X 

  
Setembro 

 
X X 

  
Outubro 

X 
   

X 

Novembro 

 
X X 

  
Dezembro 

  
X 

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

MARTIN, Ivan. Síntesis: curso de lengua española. São Paulo: Ática , 2012 

MARTIN RODRIGUES, Ivan. Español Série Brasil. São Paulo: Ática, 2005 

BRIONES, Ana Isabel. Español Ahora Vol.01- São Paulo: Moderna, 2003. 

MILANI, Ester María (et al.). Listo: a través de textos. São Paulo: Moderna, 2005 

Coleção Anglo vestibulares. Vários autores 

< www.sgel.es/ele>  
< www.elpais.com> 
< www.rae.es> 
 

 

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

Fevereiro: 12 – Recepção aos novos alunos 
 
Março : Dias 14 a 18 –  apresentação do projeto“ Deu ZIKA”   
 
Abril 
Dia 7- Lançamento do projeto “Coração Solidário”  
Dia 20 – passeio cultural a 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 
 

http://www.sgel.es/ele
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Os alunos serão constantemente observados e orientados individualmente visando ao seu progresso. 
Quanto à autoavaliação, os alunos serão motivados a realizarem tarefas de autoavaliação de forma a 
pontuarem o que efetivamente aprenderam ou não e refletirem sobre suas ações perante os estudos.  Os 
estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, com 
recursos e metodologias diferenciados, constituindo-se intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses 
de aproveitamento do período letivo. 
 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

X– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 213         aprovado pela portaria Cetec nº      134          de 04/10 /2012 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 

Qualificação: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Série: 1ª. 

Componente Curricular: Administração de marketing 

C.H. Semanal: 3 h/a Professor: Marlene Pereira 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
ATRIBUIÇÕES 
 Realizar cálculos e precificação de produtos e serviços.  
 Identificar técnicas de vendas e pós-vendas nos diferentes mercados.  
 Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing.  
 Aplicar técnicas de negociação.  
Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.  
 Atender clientes: identificação de suas necessidades e fornecimento de informações 
ATIVIDADES  
Coletar dados para pesquisa de mercado.  
Elaborar tabulações para pesquisa de mercado.  
Auxiliar na definição de posicionamento de mercado.  
Participar da definição de estratégia de marketing.  
Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.  
Analisar potencial de clientes.  
Pesquisar comportamento dos futuros clientes/ consumidores.  
Identificar as necessidades e desejos dos clientes.  

 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Plano de Trabalho Docente – 2016 
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Analisar e elaborar as estratégias mercadológicas.  
Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.  
Utilizar meios e veículos da comunicação.  
Comunicar com diversos tipos de mercado.  
Cumprir metas de marketing.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING  Série: 1º. Ensino médio integrado Administração 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
10 

1. Correlacionar os conceitos de 
Administração de Marketing, com a gestão 
e planejamento estratégico da organização.  
2. Analisar o mercado, identificando as 
necessidades dos consumidores, os 
segmentos de mercado, a concorrência, a 
demanda total, a participação da empresa 
neste mercado.  
3. Planejar e executar pesquisas de 
mercado visando o planejamento de 
marketing.  
4. Analisar adequadamente os efeitos das 
variáveis do Marketing Mix (4Ps).  
5. Coletar informações para o 
desenvolvimento de briefing.  
6. Elaborar plano estratégico de marketing, 
identificando público alvo, desenhando os 
produtos e serviços para atendê-lo.  
7. Contextualizar as diferenças entre a 
Comunicação Institucional e a 
Comunicação Publicitária.  
8. Analisar os planejamentos e os 
componentes mercadológicos.  
9. Analisar o posicionamento da imagem da 
marca no mercado.  
10. Identificar os princípios do 

1.1 
1.2 
 
2.1 
2.2 
 
3.1 
 
3.2 
3.3 
 4.1 
4.2 
 
4.3 
 
4.4 
 
5.1 
 
5.2 
6 
7 
 
8 
 
 

1.1. Identificar os conceitos de Administração de Marketing.  
1.2. Identificar as necessidades e os desejos dos potenciais clientes em função do produto/ serviço 
oferecido pelas organizações.  
2.1. Coletar dados do mercado para elaboração do plano de marketing.  
2.2. Aplicar segmentação de mercados.  
 
3.1. Organizar dados de pesquisa de mercado, utilizando ferramentas de sistema de informação de 
marketing para elaboração do plano estratégico e gerencial da organização.  
3.2. Identificar oportunidade nos ambientes estratégicos.  
3.3. Solucionar pontos fracos e minimizar ameaças do mercado.  
4.1. Identificar os produtos e suas características.  
4.2. Identificar o ponto-de-venda adequado para 
a disponibilização de produtos/ serviços.  
4.3. Identificar as práticas de precificação no  
mercado.  
4.4. Identificar as práticas e características  
a variável promoção (divulgação).  
5.1. Elaborar um diagnóstico da empresa  
identificando a missão, o mercado concorrente e o posicionamento no mercado.  
5.2. Desenvolver briefing.  
6. Executar o plano de marketing.  
7. Definir os tipos e forma de comunicação  
com o ambiente externo.  
8. Colaborar na criação e desenvolvimento das 
 declarações institucionais visão, missão,  
valores de uma empresa.  

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conceitos da Administração de Marketing:  
origem e evolução;  
Estrutura do departamento de marketing;  
Conceituação e definição de marketing, com 
ênfase no mercado nacional e suas 
características;  
Necessidades, desejos e demandas (tipos)  
2. Análise do ambiente de marketing:  
Micro e macro;  
Noções de variáveis controláveis e 
incontroláveis  
3. Definição de mercados:  
Tipos de mercado:  
O mercado consumidor, mercado 
concorrente e mercado fornecedor  
Pesquisa de mercado e Sistema de 
Informação de Marketing (SIM);  
Tipos de pesquisa:  
o quantitativa e qualitativa;  
o pesquisa de mercado  
tipo de coleta de dados:  
o primário e secundário  
desenvolvimento da pesquisa:  
o objetivo(s) da pesquisa;  
o definição dos problemas;  
o desenvolvimento do plano de pesquisa 
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11 
 
12 

endomarketing e sua dimensão estratégica 
para a gestão empresarial.  
11. Elaborar plano de comunicação para 
diferentes mídias.  
12. Avaliar, do ponto de vista 
socioambiental, áreas fronteiras de 
desenvolvimento sustentável e da 
responsabilidade social 

9.1 
 
92. 
 
10 
 
 
11.1 
 
12.1 
 
12.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Definir posicionamento da imagem da marca  
ou empresa.  
9.2. Avaliar a percepção do posicionamento da  
marca no mercado.  
10. Identificar a importância do público interno  
e a humanização dos processos de gestão  
empresarial.  
1.1. Identificar as principais características  
dos principais meios de comunicação de massa.  
11.2. Definir os meios de comunicação  
e formação de opinião pública.  
12.1. Planejar o marketing das empresas  
preservando e respeitando as leis ambientais.  
12.2. Identificar a importância da responsabilidade 
social para imagem corporativa 

 
 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 

(tipos e formas de questionários);  
o técnicas e formas de coleta de dados de 
mercado;  
o análise das informações;  
o Business Model Canvas e matriz BCG  
4. Mix de Marketing:  
Produto;  
Preço;  
Praça;  
Promoção  
5. Briefing:  
Interpretação de dados;  
Target;  
Posicionamento atual;  
Concorrência;  
Posicionamento de mercado  
6. Plano de Marketing:  
Visão geral;  
Análise de mercado;  
Mercado secundário;  
Análise competitiva;  
Análise do produto e do negócio;  
Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, 
ameaças;  
Metas e objetivos;  
Estratégias (4Ps);  
Posicionamento;  
Plano de ação e implementação  
7. A Comunicação Institucional e a 
Comunicação Publicitária:  
Formas e diferenças  
8. Declarações institucionais:  
Missão; visão; valores e princípios  
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9 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
12 
 

9. Imagem e identidade corporativa:  
Construção e gerenciamento de marcas 
(branding):  
o memória institucional  
Posicionamento e força da marca;  
Identidade corporativa  
10. Endomarketing e programas de 
incentivo:  
Princípios do endomarketing e sua 
dimensão estratégica para a gestão de 
unidades de informação;  
A importância do público interno e a 
humanização dos processos de gestão;  
Instrumentos e programas de implantação 
do endomarketing  
11. Relações com a mídia:  
Meios de comunicação e formação de 
opinião pública  
12. Responsabilidade social, ambiental e o 
terceiro setor – marketing verde:  
Cidadania empresarial e responsabilidade 
social;  
Gerenciamento de projetos sociais e 
estruturas organizacionais inovadoras;  
Marketing social e estratégias de 
comunicação no contexto das organizações 
do terceiro setor;  
Desenvolvimento sustentável:  
o meio ambiente  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:      ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING  Série: 1º. Ensino médio integrado Administração 

Habilidade 
 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 
(Dia e Mês) 

       1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conceitos da Administração de 
Marketing:  
Origem e evolução;  
Estrutura do departamento de 
marketing;  
Conceituação e definição de 
marketing, com ênfase no 
mercado nacional e suas 
características;  

Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e 

os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da 

ação humana. 
 

Apresentação da disciplina, 
apresentação da professora, do 
método de trabalho, avaliações, 
competências, habilidades e 
bases.  
Aula expositiva. 
Avaliação escrita 

11/02 a 27/02 

1 
Necessidades, desejos e 
demandas (tipos) 

Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e 

os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da 

ação humana. 
 

Estímulo ao “aprender a 
aprender”; 
Transformação da sala de aula em 
ambiente de reflexão, com o 
professor executando o papel de 
mediador e facilitador.  
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 
 

01/03 a 10/03 
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1.  

 
2. Análise do ambiente de 
marketing:  
Micro e macro;  
Noções de variáveis 
controláveis e incontroláveis  
 

Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e 

os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da 

ação humana. 
 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Projeto Gota D’Água 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

11/03 a 26/03 

2.  

3. Definição de mercados:  
Tipos de mercado:  
O mercado consumidor, 
mercado concorrente e 
mercado fornecedor  
 

Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e 

os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da 

ação humana. 
 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

27/03 a 09/04 

3 

Pesquisa de mercado  
Tipos de pesquisa:  
o quantitativa e qualitativa;  
o pesquisa de mercado  
Tipo de coleta de dados:  
o primário e secundário  
Desenvolvimento da pesquisa:  
o objetivo(s) da pesquisa;  
o definição dos problemas;  
o desenvolvimento do plano de 
pesquisa (tipos e formas de 
questionários);  
o técnicas e formas de coleta 
de dados de mercado;  
o análise das informações;  
 

Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e 

os múltiplos fatores que nela intervêm como produtos da 

ação humana. 

 
Sistematizar informações relevantes para a compreensão da 

situação problema.  
 

Estímulo ao “aprender a 
aprender”; 
Transformação da sala de aula em 
ambiente de reflexão, com o 
professor executando o papel de 
mediador e facilitador.  
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 
 

10/04 a 23/04 
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3 
 Sistema de Informação de 
Marketing (SIM);  
 

Entender as tecnologias da informação e comunicação como 

meios ou instrumentos que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  
 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

24/04 a 07/05 

3 Business Model Canvas 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  

 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Avaliação  Escrita 
Observação direta 
Outros 

08/05 a 21/05 

3 
 matriz BCG  
 

Sistematizar informações relevantes para a compreensão da 

situação problema.  
 

Estímulo ao “aprender a 
aprender”; 
Transformação da sala de aula em 
ambiente de reflexão, com o 
professor executando o papel de 
mediador e facilitador.  
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 
 

22/05 a 02/06 

4 
 

4. Mix de Marketing:  
Produto;  
Preço;  
Praça;  
Promoção  
 
 

Sistematizar informações relevantes para a compreensão da 

situação problema.  
 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

 
06/06 a 17/06 
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5 

5. Briefing:  
Interpretação de dados;  
Target;  
Posicionamento atual;  
Concorrência;  
Posicionamento de mercado  
 

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

terminologia pertinente. 

Colocar-se como sujeito no processo de produção/ recepção 

da comunicação e expressão. 

 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Simulado do ensino médio 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

18/06 a 06/07 

6 

6. Plano de Marketing:  
Visão geral;  
Análise de mercado;  
Mercado secundário;  
Análise competitiva;  
Análise do produto e do 
negócio;  
 

Sistematizar informações relevantes para a compreensão da 

situação problema.  
 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

Laboratório de informática. 
 

18/07 a 20/08 

7 

7. A Comunicação Institucional 
e a Comunicação Publicitária:  
Formas e diferenças  
 

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

terminologia pertinente.  

Colocar-se como sujeito no processo de produção/ recepção 

da comunicação e expressão. 

 

Estímulo ao “aprender a 
aprender”; 
Transformação da sala de aula em 
ambiente de reflexão, com o 
professor executando o papel de 
mediador e facilitador.  
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

Laboratório de informática. 
 
 

21/08 a 30/08 
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8 

8. Declarações institucionais:  
Missão;  
Visão;  
Valores e princípios  
 

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

terminologia pertinente.  

Colocar-se como sujeito no processo de produção/ recepção 

da comunicação e expressão. 

 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

01/09 a 15/09 

9 

9. Imagem e identidade 
corporativa:  
Construção e gerenciamento 
de marcas (branding):  
A memória institucional  
Posicionamento e força da 
marca;  
Identidade corporativa  
 

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

terminologia pertinente.  

Colocar-se como sujeito no processo de produção/ recepção 

da comunicação e expressão. 

 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

16/09 a 30/09 

10 

10. Endomarketing e 
programas de incentivo:  
Princípios do endomarketing e 
sua dimensão estratégica para 
a gestão de unidades de 
informação;  
A importância do público 
interno e a humanização dos 
processos de gestão;  
Instrumentos e programas de 
implantação do endomarketing  
 

Avaliar resultados (experimentos, demonstrações, projetos 

etc.) e propor ações de intervenção, pesquisas ou projetos 

com base nas avaliações efetuadas. 
 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

01/10 a 14/10 
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11 

11. Relações com a mídia: 
Meios de comunicação e 
formação de opinião pública 
 

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

terminologia pertinente. Habilidades  

Colocar-se como sujeito no processo de produção/ recepção 

da comunicação e expressão. 

 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

19/10 a 30/10 

12 

12. Responsabilidade social, 
ambiental e o terceiro setor – 
marketing verde: 
Cidadania empresarial e 
responsabilidade social; 
Gerenciamento de projetos 
sociais e estruturas 
organizacionais inovadoras; 
 

Questionar processos naturais, socioculturais e 
tecnológicos, identificando regularidades, 
apresentando interpretações e prevendo evoluções. Criação de situações que facilitem 

a aprendizagem; 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

03/11 a 19/11 

12 

Marketing social e estratégias 
de comunicação no contexto 
das organizações do terceiro 
setor;  
Desenvolvimento sustentável:  
O meio ambiente  
 
 

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 
 

Criação de situações que facilitem 
a aprendizagem; 
Simulado do ensino médio 
Avaliação Escrita 
Observação direta 
Outros 

23/11 a 16/12 

 

IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular:      ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING                              Série: 1º. Ensino médio integrado  
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Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Correlacionar os conceitos de 
Administração de Marketing, com a 
gestão e planejamento estratégico da 
organização.  
 
 
2. Analisar o mercado, identificando as 
necessidades dos consumidores, os 
segmentos de mercado, a 
concorrência, a demanda total, a 
participação da empresa neste 
mercado.  
 
3. Planejar e executar pesquisas de 
mercado visando o planejamento de 
marketing.  
 
 
 
4. Analisar adequadamente os efeitos 
das variáveis do Marketing Mix (4Ps).  
 
 
 
 
5. Coletar informações para o 
desenvolvimento de briefing.  
 
6. Elaborar plano estratégico de 
marketing, identificando público alvo, 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
 
 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
Avaliação escrita 

Clareza das Ideias, 
Organização das Ideias, viabilidade, 
participação, interesse, senso crítico, 
cumprimento de prazo. 
 
 
Viabilidade, participação, interesse, 
senso crítico, cumprimento de prazo.  
 
 
 
 
 
Viabilidade, participação, interesse, 
senso crítico, cumprimento de prazo.  
 
 
 
 
Viabilidade, participação, interesse, 
senso crítico, cumprimento de prazo.  
 
 
 
 
Viabilidade, participação, interesse, 
senso crítico, cumprimento de prazo. 
 
Clareza das Ideias, 
Organização das Ideias, viabilidade, 

Respostas as atividades propostas 
utilizando a fundamentação teórica 
e do componente. 
 
 
 
Desempenho que evidencie 
habilidade em definir e aplicar dados 
do mercado para elaboração do 
plano de marketing.  
 
 
 
Desempenho que evidencie 
habilidade em definir e aplicar 
dados de pesquisa de mercado, 
utilizando ferramentas de sistema 
de informação de marketing 
 
Desempenho que evidencie 
habilidade em definir e aplicar  
variáveis de preço, produto ou 
serviço, comunicação e distribuição 
que a empresa irá adotar em sua 
atividade. 
Respostas as atividades propostas 
utilizando a fundamentação teórica 
e do componente. 
 
Respostas as atividades propostas 
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desenhando os produtos e serviços 
para atendê-lo.  
 
 
 
7. Contextualizar as diferenças entre a 
Comunicação Institucional e a 
Comunicação Publicitária.  
 
8. Analisar os planejamentos e os 
componentes mercadológicos.  
 
 
 
9. Analisar o posicionamento da 
imagem da marca no mercado.  
 
 
10. Identificar os princípios do 
endomarketing e sua dimensão 
estratégica para a gestão empresarial.  
 
11. Elaborar plano de comunicação 
para diferentes mídias.  
 
12. Avaliar, do ponto de vista 
socioambiental, áreas fronteiras de 
desenvolvimento sustentável e da 
responsabilidade social 
 

Observação direta 
Outros 
 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 

participação, interesse, senso crítico, 
cumprimento de prazo. 
 
Clareza das Ideias, 
Organização das Ideias, viabilidade, 
participação, interesse, senso crítico, 
cumprimento de prazo. 
 
Clareza das Ideias, 
Organização das Ideias, viabilidade, 
participação, interesse, senso crítico, 
cumprimento de prazo. 
 
Clareza das Ideias, 
Organização das Ideias, viabilidade, 
participação, interesse, senso crítico, 
cumprimento de prazo. 
 
Clareza das Ideias, 
Organização das Ideias, viabilidade, 
participação, interesse, senso crítico, 
cumprimento de prazo. 
 
 
 
Clareza das Ideias, 
Organização das Ideias, viabilidade, 
participação, interesse, senso crítico, 
cumprimento de prazo. 
 

utilizando a fundamentação teórica 
e do componente. 
 
 
 
Síntese escrita ou oral da proposta 
de solução do problema utilizando-
se da criatividade e da inovação.  
 
 
Síntese escrita ou oral da proposta 
de solução do problema utilizando-
se da criatividade e da inovação.  
 
Síntese escrita ou oral da proposta 
de solução do problema utilizando-
se da criatividade e da inovação.  
 
Síntese escrita ou oral da proposta 
de solução do problema aplicando 
preceitos de endomarketing 
 
Síntese escrita ou oral da proposta 
de solução do problema aplicando 
preceitos Síntese escrita ou oral da 
proposta de solução do problema 
aplicando preceitos do 
desenvolvimento sustentável e da 
responsabilidade social 
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V – 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 X X 

Abril X X X X X 

Maio X X X X X 

Junho X X X X 
 Julho 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 
 Dezembro 

 
X X 

 
X 

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

Apostilas, recursos Audiovisuais, jornais, revistas e Vídeos 
Publicações Especializadas 
Páginas da WEB relacionadas à área 

MACHILINE, Claude. Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 NEVES, Marcos Fava. Planejamento e gestão estratégica de marketing. São Paulo: Atlas, 2005.  

COBRA, Marcos – Administração de Marketing – Editora Atlas 

 KOTLER, Philip – Administração de Marketing Volume I, II e III – Editora 
  DIMANTAS, Hernani - Marketing Hacker- Editora Garamond 
  Revista e portal Mundo do Marketing 

 

VII – 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 

 

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

Os estudos de recuperação serão inseridos nas atividades diárias, com recursos e metodologias 
diferenciados, constituindo intervenções na reorientação da aprendizagem individualizada. 

Os resultados obtidos integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo 
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IX– Identificação: 

Nome da professora: Marlene Pereira 

Assinatura:                                                                                        Data:08/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:     

________________________________________ 

Data e assinatura do Coordenador Pedagógico    

 

XI – Replanejamento 
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Plano de Curso nº 213         aprovado pela portaria Cetec nº      134          de 04/10 /2012 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 

Qualificação: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Série: 1ª. A 

Componente Curricular:  APLICATIVOS INFORMATIZADOS 

C.H. Semanal: 2 h/a Professores: André Luís dos Santos - Marlene Pereira 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
ATRIBUIÇÕES  
Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho.  

Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática.  

Preencher e digitar textos, cartas, planilhas, propostas e contratos diversos.  

 Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de informações, 
elaboração, emissão e conferência de documentos.  

ATIVIDADES  
Utilizar os recursos da informática na elaboração de planejamentos nas rotinas administrativas. 
Preparar planilhas. Elaborar apresentações.  
Utilizar equipamentos e softwares para a comunicação empresarial. 

 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Plano de Trabalho Docente – 2016 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular APLICATIVOS INFORMATIZADOS Série: 1º. Ensino médio integrado Administração 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Manter-se atualizado com relação a novas 
linguagens e novos programas de 
computador.  
Selecionar equipamentos e acessórios 
utilizáveis nas atividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar e operar sistemas gerenciadores 
de banco de dados.  
 
 
 
 

1 
 
 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
3.2 

 
 

3.3 

Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de 
informática para a área de Administração.  

 
Utilizar aplicativos de informática gerais e 
específicos para gerenciamento das atividades na 
área de Administração.  
 
Utilizar equipamentos, acessórios e sistemas 
operacionais específicos para a área de 
Administração.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operar sistemas operacionais básicos.  
Operar banco de dados utilizando planilhas 
eletrônicas, arquivos de textos e tabelas 
dinâmicas.  
 Alimentar e organizar banco de dados de clientes 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Fundamentos de equipamentos de 
processamento de informações. 
 
 Fundamentos do Sistema 
Operacional Windows e dos 
aplicativos do Pacote Office:  
Processadores de texto:  
o formatação básica;  
o organogramas;  
os desenhos;  
o figuras;  
o mala direta;  
o etiquetas  
planilhas eletrônicas:  
o formatação;  
o fórmulas;  
o funções;  
o gráficos  
elaboração de slides e técnicas de 
apresentação em Power Point;  
banco de dados  
 
 Gerenciamento de atividades da 
área Administrativa:  
noções de alimentação de 
informações e sistemas;  
relatórios da área Administrativa:  
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4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
Selecionar e classificar informações da 
área por meio eletrônico.  
 
 
 
 
Gerenciar o armazenamento de arquivos 
de diversos tipos por meio do sistema 
operacional.  
 
Selecionar programas de aplicação a partir 
da avaliação das necessidades do usuário 

 
3.4 

 
3.5 

 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 

 
 
 

5.1 
5.2 

 
 
6 

da área de Administração.  
 Selecionar técnicas para elaborar planilhas 
eletrônicas.  
 Elaborar relatórios.  
 
 
 
 Utilizar a Internet como fonte de pesquisa.  
 Construir um blog organizacional.  
Gerenciar redes sociais com perfil corporativo.  
 
 
 
 Identificar programas de gerenciamento.  
Utilizar programas de gerenciamento para o 
controle de produtos.  
 
Identificar sistemas operacionais, softwares e 
aplicativos úteis para a área de Administração. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

o organização;  
o seleção;  
o análise dos dados;  
o elaboração;  
o apresentação  
 
 
Validação das informações advindas 
da Internet:  
Elementos para construção de um 
blog  
 
 
 
5. Gerenciamento eletrônico das 
informações, atividades e arquivos  
 
 
6. Noções de rede e sua eficiência 
operacional 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS      Série: 1º. Ensino médio integrado Administração 
 

Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

1 
 

Fundamentos de equipamentos de 
processamento de informações  

 

Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  
 

Apresentação da disciplina, 
apresentação dos professores, 
do método de trabalho, 
avaliações, competências, 
habilidades e bases. 
Apresentação dos fundamentos 
de informática equipamentos de 
processamento de informações. 
Aula expositiva, pesquisa e 
exercícios 
Avaliação escrita 

11/02 a 27/02 

2.1 
 

Fundamentos do Sistema Operacional Windows 
e dos aplicativos do Pacote Office:  
Elaboração de slides e técnicas de 
apresentação em Power Point;  
 

 

Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  
 

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

 
28/02 a 10/03 

 

2.1 
 

Fundamentos do Sistema Operacional Windows 
e dos aplicativos do Pacote Office:  
Elaboração de slides e técnicas de 
apresentação em Power Point;  
 

Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  
 

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 
  

11/03 a 26/03 
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2.1 
 

Fundamentos do Sistema Operacional Windows 
e dos aplicativos do Pacote Office:  
Elaboração de slides e técnicas de 
apresentação em Power Point;  
 

Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  
 

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

27/02 a 09/04 

2.1 
 

 Fundamentos do Sistema Operacional 
Windows e dos aplicativos do Pacote Office:  
Elaboração de slides e técnicas de 
apresentação em Power Point;  
 

Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

10/04 a 23/04 

2.1 
 

Fundamentos do Sistema Operacional Windows 
e dos aplicativos do Pacote Office:  
Processadores de texto:  
o formatação básica;  
 

Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

24/04 a 07/05 

2.2 
 

Fundamentos do Sistema Operacional Windows 
e dos aplicativos do Pacote Office:  
Processadores de texto:  
o organogramas;  
o desenhos;  
 

Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

08/05 a 21/05 

2.2 
 

Fundamentos do Sistema Operacional Windows 
e dos aplicativos do Pacote Office:  
o mala direta;  
o etiquetas  
 

Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

22/05 a 02/06 

2.2 
 

 Fundamentos do Sistema Operacional 
Windows e dos aplicativos do Pacote Office:  
banco de dados  
 

Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

03/06 a 17/06 
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3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

Gerenciamento de atividades da área 
Administrativa:  
Noções de alimentação de informações e 
sistemas;  
Relatórios da área Administrativa:  
o organização;  
o seleção;  
o análise dos dados;  
o elaboração;  
o apresentação  

 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  
 

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

18/06 a 06/07 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

 Gerenciamento de atividades da área 
Administrativa:  
Noções de alimentação de informações e 
sistemas;  
Relatórios da área Administrativa:  
o organização;  
o seleção;  
o análise dos dados;  
o elaboração;  
o apresentação  
 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  
 

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 
Avaliação simulado do  
Ensino médio 

 
 
 

20/07 a 07/08 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

 Gerenciamento de atividades da área 
Administrativa:  
Noções de alimentação de informações e 
sistemas;  
Relatórios da área Administrativa:  
o organização;  
o seleção;  
o análise dos dados;  
o elaboração;  
o apresentação  

 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  
 

Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

 
 

10/08 a 21/08 
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4.1 

Abordagem dos conceitos científicos e da 
aplicação de acordo com os procedimentos de 
alimentação de informações e sistemas;  
Relatórios da área Administrativa  

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  
Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

 
 

24/08 a 11/09 

4.2 
 

Validação das informações advindas da Internet:  
Elementos para construção de um blog  
 
 

 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

 
14/09 a 26/09 

4.3 
 

Validação das informações advindas da Internet:  
Elementos para construção de um blog  

 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  
Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

28/09 a 09/10 

5.1 
Gerenciamento eletrônico das informações, 
atividades e arquivos.  

 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  
Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

13/10 a 23/10 

5.1 
 

Gerenciamento eletrônico das informações, 
atividades e arquivos.  

 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  
Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

26/10 a 06/11 

6 
 

 Noções de rede e sua eficiência operacional 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  
Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 
Avaliação simulado do  
Ensino médio 

09/11 a 27/11 

6 
 

Noções de rede e sua eficiência operacional 

Sistematizar informações relevantes para a 

compreensão da situação problema.  
Aulas práticas 
Avaliação prática 
Observação direta 

30/11 a 16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular:      Aplicativos informatizados                               Série: 1º. Ensino médio integrado Administração 
 

Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Manter-se atualizado com relação a 
novas linguagens e novos programas 
de computador.  

 
 

Selecionar equipamentos e acessórios 
utilizáveis nas atividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar e operar sistemas 
gerenciadores de banco de dados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar e classificar informações da 

Avaliação escrita 
Observação direta 
 
 
 
Avaliação prática 
Observação direta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática 
Observação direta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática 

Clareza das Ideias, 
Organização das Ideias, viabilidade, 
participação, interesse, senso crítico, 
cumprimento de prazo. 
 
Viabilidade, participação, interesse, 
senso crítico, cumprimento de prazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viabilidade, participação, interesse, 
senso crítico, cumprimento de prazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viabilidade, participação, interesse, 

Respostas as atividades propostas 
utilizando a fundamentação teórica 
e do componente. 
 
 
Desempenho prático que evidencie 
a habilidade de. Utilizar aplicativos 
para gerenciamento das atividades 
na área de Administração.  
 
 
 
 
 
 
Desempenho prático que evidencie 
a capacidade de. operar sistemas 
operacionais básicos, banco de 
dados utilizando planilhas 
eletrônicas, arquivos de textos e 
tabelas dinâmicas, alimentar e 
organizar banco de dados de 
clientes,  
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área por meio eletrônico.  
 
 
 
 
 
Gerenciar o armazenamento de 
arquivos de diversos tipos por meio do 
sistema operacional.  
 
 
 

 
 

Selecionar programas de aplicação a 
partir da avaliação das necessidades 
do usuário 

Observação direta  
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática 
Observação direta  
 
 
 
 
 
Avaliação prática 
Observação direta  

senso crítico, cumprimento de prazo.  
 
 
 
 
 
Viabilidade, participação, interesse, 
senso crítico, cumprimento de prazo.  
 
 
 
 
 
 
Viabilidade, participação, interesse, 
senso crítico, cumprimento de prazo. 

Selecionar técnicas para elaborar 
planilhas eletrônicas e elaborar 
relatórios. 
 
 
 
Desempenho prático que evidencie 
a capacidade de identificar 
programas de gerenciamento e 
utilizar programas de gerenciamento 
para o controle de produtos.  
 
 
 
Desempenho prático que evidencie 
a capacidade de identificar sistemas 
operacionais, softwares e aplicativos 
úteis para a área de Administração. 
Identificar sistemas operacionais, 
softwares e aplicativos úteis para a 
área de Administração. 
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V – 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 X X 

Abril X X X X X 

Maio X X X X X 

Junho X X X X 
 Julho 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 
 Dezembro 

 
X X 

 
X 

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

Laboratório de informática 
Recursos multimídia 
Apostila de apoio elaborada pelos professores 
Sites da web 
Livros 
CARNEVALLI, Adriana Aparecida; CHAVES, Eduardo Oscar; ARROYO, Gisele Magalhães. Informática 
2007. Editora Komedi. Edição: 2010. 
FRAGA, Simone. Microsoft Windows XP: Básico e Detalhado. Editora Visual Books. Edição: 2002. 
Outros 

 

VII – 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 

 

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

Os estudos de recuperação serão inseridos nas atividades diárias, com recursos e metodologias 
diferenciados, constituindo intervenções na reorientação da aprendizagem individualizada. 

Os resultados obtidos integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo 
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IX– Identificação: 

Nome dos professores: André Luís dos Santos e Marlene Pereira 

Assinatura:                                                                                        Data:12/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:     

________________________________________ 

Data e assinatura do Coordenador Pedagógico    

 

XI – Replanejamento 
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Etec  

Plano de Curso nº      213    aprovado pela portaria Cetec nº    134     de   05  / 10 /2012 

Etec:Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: 
 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de 
Auxiliar Administrativo 
 

Área de conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias 

Componente Curricular: Arte 

Série: 1º C. H. Semanal:03 

Professor: Luzimeire da Graça Geron Finoti 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1- Competências: - 

- Compreender e usar a linguagem artística  como geradora de significação e integradora 

da percepção, organização e representação do mundo e da própria identidade. 

- Reconhecer o valor da diversidade artística e das interpretações de elementos que se 

apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 

      2-   Habilidades:- 

            - Interpretar e utilizar códigos de linguagem artística pertinentes a diferentes contextos e     

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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            Situações. 

           - Utilizar a representação simbólica, como forma de expressão de sentimentos, emoções,  

            Conhecimentos, experiências, etc. 

2-   Valores:- 

- Reconhecer a importância da comunicação nas relações interpessoais.  

-Valorizar as possibilidades de descobrir o mundo e a si mesmo através das 

manifestações artísticas. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

1- Competências, habilidades e valores. 
1- Explicação sobre competências, habilidades e 

valores em Arte. 
 12/02 a 19/02 

2- Conceito e função da Arte. Porque ela existe e porque ela é 
importante. 

2- Aula expositiva e debate sobre Arte.  22/02 a 26/02 

3- Confecção e elaboração de cartazes. 
3-   Normas e regras de confecção de cartazes – uso 
adequado de letras, textos e ilustrações. 

 29/02 a 04/03 

4- Elementos expressivos: linha, cor, forma, volume. 
       4-  estudo e aplicação das cores, das linhas, das formas  
       e do volume em desenhos.     

 07/03 a 11/03 

       5-  Elementos expressivos: perspectiva, equilíbrio, ritmo, simetria, 
proporção, espaço, plano. 

       5- estudo e aplicação no desenho.  14/03 a 18/03 

       6- História da Arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da Pré-
História à Contemporaneidade. 

      6- O homem da Pré-História: sua cultura, meio social, 
arquitetura – aula expositiva e prática. 

 21/03 a 31/03 

       7- Arte Mesopotâmica e Egípcia. 
      7- os diversos povos que formaram as civilizações 
egípcia e mesopotâmica, sua cultura e arte – aula expositiva 
e prática. 

 01/04 a 08/04 

       8-  Arte Greco-Romana 

      8- Influência da Arte Greco-Romana na atualidade – 
características, arquitetura, música, teatro, escultura m- 
principais obras e artistas. – Pesquisa: as sete maravilhas do 
mundo antigo e moderno. 

 11/04 a 20/04 

      9- Arte Cristã e Bizantina. 
9- Conceito e características da Arte Cristã e Bizantina – os 
mosaicos, a arquitetura, as catacumbas. 

25/04 a 29/04 
 

 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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  10 – Arte na Idade Média 
10 – Características e conceito – a queda do Império 
Romano do Ocidente e do Oriente e o declínio das grandes 
cidades. – arquitetura, pintura e escultura. 

02/05 a 13/05 

  11- Arte Gótica – as grandes Catedrais 11- Estudo da Arte Gótica: vitrais, rosáceas, arquitetura. 16/05 a 25/05 

  12 – O Renascimento – Ideal e propósito do Humanismo.   

 12- Acontecimentos marcantes no final da Idade Média e o 
desenvolvimentos  nas navegações – Reforma e contra-
reforma. Principais artistas e suas obras – aula expositiva e 
prática. 

30/05 a 10/06 

  13 - Maneirismo 
 13- Conceito e características do movimento – aula 
expositiva e prática. 

13/06 a 17/06 

  14 - Simulado  14- Simulado 18/06 a 18/06 

  15- Barroco e Rococó 
  15- a influencia dos colonizadores europeus na arte Barroca 
e Rococó  no Brasil – estudo e aplicação de técnicas. 

20/06 a 30/06 

  16- Projeto Folclore  16 – Festa junina 24/06 a 24/06 

  17 - Neoclassicismo, Realismo e Romantismo 

  17- conceito e características de cada movimento – 
pesquisa sobre obras que denunciam a desigualdade social 
e politica da época – leitura e interpretação das obras de 
principais artistas. 

18/07 a 29/07 

  18 – Impressionismo e Pós-Impressionismo 
18- conceito e características dos movimentos artísticos – 
principais artistas e obras. Pontilhismo e suas formas. 

01/08 a 12/08 

  19 - Expressionismo 
19- conceito e características do movimento – releitura de 
obras de Edward Munch. 

15/08 a 19/08 

 20 – Tendências da Arte do século XX. 
20- estudo sobre os movimentos artísticos do século XX na 
Europa – principais artistas e suas obras – aula expositiva e 
atividades em grupo. 

22/08 a 31/08 
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 21 -  O Cubismo sintético e analítico. 
21 – características do movimento Cubista – principais 
artistas – leitura de obras de arte. – atividade prática. 

01/09 a 09/09 

 22 – Abstracionismo Informal e Geométrico. 
22 – características e principais artistas e suas obras – 
atividade prática. 

12/09 a 16/09 

 23- Dadaísmo e Surrealismo 
23 – características e principais artistas dos movimentos 
artísticos – obras famosas – leitura e releitura de obras. 

19/09 a 30/09 

 24- Op Art e Pop Art. 
24 – características e principais  artistas dos movimentos 
artística – criação de histórias em quadrinhos. 

03/10 a 14/10 

 25- Futurismo 
25 – conceito e características do movimento Futurista – 
principais obras – atividade prática. 

17/10 a 28/10 

 26 -  Intervenção em obras de arte. 26 – conceito e atividades prática. 31/10 a 11/11 

 27-  Simulado 27 - simulado 26/11 a 26/11 

 28 – Projeto Drogas: “Que droga é essa” 28- confecção de cartazes anual 

 29 – Projeto Bullying: “Tô fora” 
29 – confecção de retrato (como o outro me vê) 
        Confecção de auto-retrato (como eu me vejo) 

anual 

 30 – Projeto:” Deu Zika” 
30 – confecção de armadilha para o mosquito, com garrafa 
pet. 

12/02 a 31/05 
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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 e usar a linguagem 
artística como geradora  de 
significação e integradora da 
percepção do mundo e identidade. 
 
2- utilizar linguagens nos três níveis: 
interativo, gramatical e textual e 
saber realizar produções artísticas  
nas linguagens da arte (visual, 
audiovisual, dança, música e teatro. 
 
3- colocar-se como protagonista na 
produção e apreciação crítica de 
trabalhos de arte nas diversas 
linguagens. 

 
 - pesquisas e apresentações escritas; 
- experimentos relacionados às técnicas 
artísticas; 
- avaliação escrita individual; 
- criatividade na elaboração dos 
trabalhos; 
- cumprimento de tarefas de acordo com 
o cronograma; 
- simulados; 
- seminários. 

 
-clareza no uso da linguagem artística; 
-produção de obras de arte coerentes 
com os temas e técnicas apresentados; 
-observação de técnicas diversas de 
artistas famosos; 
-rapidez na assimilação dos conteúdos 
apresentados. 

 
-apresentação das atividades de 
criação. 
-interpretação de obras de arte de 
diversos movimentos artísticos, através 
de trabalhos propostos em sala de aula; 
-utilização de técnicas diversas na 
elaboração de trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 
 

x 
 

Abril 
  x x x 

 
Maio 

  x 
 

x 
 

Junho 
  x x x 

 
Julho 

  x 
 

x 
 

Agosto 
  x 

 
x 

 
Setembro 

  x x x 
 

Outubro 
  x 

 
x 

 
Novembro 

  x x x 
 

Dezembro 
  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) 

Livros didáticos sobre Arte (Produções Artísticas) 
-Coleção de História da Arte (fascículos) 
-apostilas elaboradas pela professora. 
-jornais(pesquisas), revistas(documentários) 
-internet (Google, etc). 
-Portais educacionais. 

 

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, Que droga é essa 

 
 
 

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 
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A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e 

decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às 

dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  

Usar recursos e metodologias diferenciadas,(pesquisas e apresentações escritas; experimentos 
relacionados às técnicas artísticas; avaliação escrita individual;- criatividade na elaboração dos trabalhos; 
seminários ) reorientar a aprendizagem, diagnosticar e atender individualmente aos conteúdos não 

assimilados pelo aluno. 

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 
 
 
 

 
 

X– Replanejamento 
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Etec  

Plano de Curso nº  213       aprovado pela portaria Cetec nº  134    de   05   /    10  /2012 

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível 
Médio de Técnico em  Administração 
 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de 
Auxiliar Administração 
 

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

Componente Curricular: Biologia 

Série: 1º C. H. Semanal: 02  

Professor: Rosangela Parzewski Neves 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1. Competência: Reconhece em diferentes tipos de texto, os termos, os símbolos e os códigos próprios 

das ciências biológicas e empregá-los corretamente ao produzir textos escritos ou orais. 

Habilidades: 

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

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

experiências,etc. 

1.3. Formular dúvidas, questionar, problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões, etc. 

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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1.4. 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, jogos, músicas, etc. 

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

  Valores e Atitudes: 

a) Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais. 

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

língua pátria. 

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

2.Competência: Usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações, a 

outras culturas ou etnias e para comunicação interpessoal. 

  Habilidades: 

2.1. Utilizar sites da Internet para pesquisa e como instrumento de acesso a diferentes manifestações 

culturais de outros povos, expressas em suas próprias línguas. 

   Valores e Atitudes 

a) Valorização das manifestações culturais de outros povos, do seu conhecimento e de sua fruição. 

3. Competência: Apresentar de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido através de 

textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes, etc. 

  Habilidades: 

3.1. Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, diagramas, fórmulas , tabelas, 

gráficos, esquemas, etc. 

   Valores e Atitudes: 

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. 

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

conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos. 

   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 

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 

Características dos seres vivos Aula expositiva, pesquisa.  11/02 a 19/02 

Níveis de Organização 
Aula expositiva, pesquisa. 
 

 
22/02 a 26/02 

Níveis tróficos na comunidade Aula expositiva. 
 

29/02 a 04/03 
 

Substâncias da vida: Água 
Aula expositiva,  pesquisa, trabalho em equipe, e exercícios, 
projeto interdisciplinar. 

 
07/03 a 24/03 

 

Energia e matéria nos ecossistemas- Pirâmides Ecológicas Aula expositiva  , estudo de meio, seminário e exercícios,  
 

14/03 a 04/04 

Substâncias da vida: Proteínas – Ligação Peptídica Aula expositiva e exercícios. 
 

28/03 a 15/04 

Ciclos da Natureza – Ciclo da Água 
Aula expositiva  ,pesquisa, trabalho em equipe, estudo de 
meio, e exercícios projeto interdisciplinar, charge. 

 
04/04 a 24/04 

Substâncias da vida: Proteínas – Funções: Enzimas 
Aula expositiva pesquisa,  e exercícios, vídeos e software, 
experimentação. 

 
28/04 a 09/05 

Ciclos da Natureza: Ciclo do Carbono 
Aula expositiva pesquisa,  trabalho em equipe, estudo de 
meio, e exercícios, 

         25/04 a 09/05 

Substâncias da vida: Proteínas- função: Anticorpos Aula expositiva pesquisa, exercícios,  
        
         09/05 a 13/05 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Ciclos da Natureza: Ciclo do nitrogênio Aula expositiva pesquisa, exercícios, 09/05 a 13/05 

Substâncias da vida: Carboidratos e Lipídeos Aula expositiva pesquisa, exercícios, estudo de caso 16/05 a 25/05 

Relações entre os Seres Vivos: Relações Harmônicas Aula expositiva, slides, vídeos, 16/05 a 25/05 

Citologia: célula: Componentes e Funções- Membrana Plasmática 
Aula expositiva, vídeos e experimentação, relatórios 
exercícios,   

30/05 a 10/06 

Relações entre os Seres Vivos: Relações Desarmônicas Aula expositiva, slides, vídeos,  13/06 a 17/06 

Transporte Através da Membrana- Transporte Passivo Aula expositiva, experimentação, relatórios, exercícios 17/06 a 06/07 

Biomas Brasileiros Seminários,  trabalhos em equipe, 18/07 a 22/07 

Biomas Brasileiros Seminários,  trabalhos em equipe 25/07 a 29/07 

Transporte Através da Membrana- Transporte ativo 
Aula expositiva, exercícios, pesquisa, leitura e interpretação 
de texto. 

18/07 a 22/07 

Célula: Estudo do Citoplasma- Organelas Citoplasmáticas 
Aula expositiva, exercícios, e construção de maquetes: célula 
animal e vegetal 

22/07 a 12/08 

Célula: Estudo do Núcleo Aula expositiva, exercícios, vídeos, 15/08 a 26/08 

Metabolismo Celular: Fermentação e Respiração 
Aula expositiva, exercícios, experimentação, relatórios 
trabalho em equipe 

         29/08 a 09/09 

Metabolismo Celular: Fotossíntese 
Aula expositiva, exercícios, experimentação, relatórios 
,trabalho em equipe, 

  12/09 a 30/09 
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Ácido Nucléico: DNA e RNA Aula expositiva, exercício, pesquisa             03/10 a 14/10 

Síntese de Proteína Aula expositiva, exercício, estudo de caso,              17/10 a 04/11 

Divisão Celular: Mitose  Aula expositiva, slides, vídeos, exercícios              07/11 a 25/11 

Divisão Celular: Meiose Aula expositiva, slides, vídeos, exercícios             29/11 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 

 
Reconhecer em diferentes tipos de 
texto, os termos, os símbolos e os 
códigos próprios das ciências 
biológicas e empregá-los 
corretamente ao produzir textos 
escritos ou orais 
 
 
 
 
 Estabelecer relações entre parte e 
todo de um fenômeno ou processo 
biológico. 
 
 
 
 
 
Reconhecer a biologia como um 
fazer humano e, portanto, histórico, 
fruto da conjunção de fatores sociais, 
políticos, econômicos, cultural 
 
 
 

 
- 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 
 
 
 
 
 
 
 
- propor trabalhos em equipe, observar, 
analisar e avaliar o desempenho do 
aluno; na organização do  trabalho 
 
 
 
 

 
- capacidade de fazer relações e 
raciocínio. 
- clareza 
- coerência  
- capacidade argumentativa 
 
 
 
 
 
- domínio de conteúdo 
- clareza 
- coerência  
- capacidade argumentativa 
- resolução de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- síntese escrita com as informações 
selecionadas. 
 
 
 
 
 
 
- organizar respostas de forma clara e 
objetiva 
 
- síntese escrita com as informações 
selecionadas. 
 
 
 
- apresentação do texto produzido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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Apresentar de forma organizada, o 
conhecimento biológico aprendido 
através de textos, desenhos, 
esquemas, gráficos ,tabelas, 
maquetes, etc. 
 
 
 

- propor pesquisa em que o aluno é 
solicitado a utilizar -se da linguagem 
televisa, cinematográfica, jornalística, 
informática ou outras. 
- seminários 
- análise de situações - problema 
 
 
 
 
 
 
 
- Observar como o aluno propõe e 
constrói uma maquete de célula animal 
e de célula vegetal 
 
 
 
 
 
- atividade em grupo 
- questões dissertativas 
- análise de situações problemas 

-capacidade de fazer relações e 
raciocínio  
- clareza 
- coerência 
- respeito pela individualidade dos 
companheiros de equipe 
 
- clareza nas idéias 
- criticidade diante dos meios de 
comunicação e informação. 
-capacidade de correlacionar teoria e 
prática 
 
 
 
 
- responsabilidade 
- originalidade 
- criatividade 
- pontualidade 
 
 
- domínio do conteúdo 
 

 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- criação de duas maquetes: célula 
animal e célula vegetal 
 
 
 
 
 
 
 
- organizar respostas de forma clara e 
objetiva 
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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 em contexto – José Mariano Amabis – Ed. Moderna 

Biologia Hoje – Linhares e Gewandsznajder – Ed. Ática. 

Pequenos Seres Vivos – Gilberto Martho – Ed. Ática. 

Biologia – César e Sezar – Ed. Saraiva. 

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. 
 
 
 

 
 



 

________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 
 

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

 

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

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

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

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

X– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 114    aprovado pela portaria Cetec nº 139    de 04/12/2012 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca – SP 

Eixo Tecnológico:  Ensino médio integrado ao Técnico em Informática 

Habilitação Profissional: Técnico em Informática 

Qualificação: Auxiliar de Informática Série: 1ª 

Componente Curricular: Ética e cidadania organizacional 

C.H. Semanal: 1,0 h.a. Professor: Vinícius da Silva Argenti 

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

 Propor ações de intervenção solidária na realidade 

 Elaborar proposta de solução para problemas abordados, mostrando respeito aos valores 
humanos e considerando a diversidade sociocultural; 

 
ATIVIDADES 

-se atualizado tecnicamente.  
-se oralmente.  

 
 
 

 
  

 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: Ética e cidadania organizacional           Série: 1ª 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 

1. Analisar os códigos de ética profissional, 
as regras e regulamentos organizacionais.  
  
2. Atualizar conhecimentos, desenvolver e/ 
ou aprimorar habilidades, aderir a criações 
e introduzir inovações tendo em vista 
melhorar o desempenho pessoal e 
organizacional.   
 
3. Promover a imagem da organização, 
percebendo ameaças e oportunidades que 
possam afetá-la e os procedimentos de 
controle adequados a cada situação.   
 
4. Trabalhar em equipe e 
cooperativamente, valorizando e 
encorajando a autonomia e a contribuição 
de cada um.   
 
5. Reconhecer e prever situações de risco 
ou desrespeito à saúde pessoal, social e 
ambiental e selecionar procedimentos que 
possam evitá-las.   
 
6. Interpretar legislação vigente sobre o 

1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 

1. Participar e/ ou coordenar equipes de trabalho.   
 
2. Identificar políticas, normas e controle de 
qualidade em produtos e serviços, aplicandoos na 
atividade profissional.   
 
3. Aplicar a legislação e os códigos de ética 
profissional nas relações pessoais, profissionais e 
comerciais.   
 
4. Estabelecer relações de respeito mútuo entre 
produtor/ consumidor, empregador/ empregado, 
parceiro/ concorrente.   
 
5. Participar e/ ou coordenar equipes de trabalho.   
 
6. Cumprir criticamente as regras, regulamentos e 
procedimentos organizacionais em TI.   
 
7. Promover a imagem da organização.   
 
8. Incorporar a prática profissional do trabalho 
voluntário.   
 
9. Participar de programas e atividades 

 1. Higiene e Segurança no Trabalho 
   
2. Relações Interpessoais – cliente   
 
3. Saúde social e ambiental   
 
4. Gestão empreendedora e qualidade   
 
5. Ética profissional, regras e regulamentos 
organizacionais   
 
6. Conceitos de trabalho em equipe, 
cooperação e autonomia pessoal   
 
7. Critérios de imagem pessoal   
 
8. Código de Defesa do Consumidor   
 
9. TI   
 
10. Trabalho Voluntário:  Lei Federal nº 
9.608/98 e Lei nº 10.748/03 alteradas pela 
Lei nº 10.940 de 27-08-2004;  Lei Estadual 
nº 10.335 de 3006-1999;  Deliberação 
Ceeteps nº 1 de 08-03-2004   
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7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 
 

trabalho voluntário.  
  
7. Reconhecer a importância do trabalho 
voluntário na formação profissional e ética 
do cidadão.   
 
8. Analisar direitos humanos, direitos dos 
povos, direitos internacionais. 
 
9. Interpretar constituição, códigos e 
estatutos.   
 
10. Correlacionar organismos 
governamentais e não governamentais em 
defesa de direitos. 

 
 
10 
 
 
11 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voluntárias na empresa e na comunidade.   
 
10. Aplicar os conceitos de direito na vida 
profissional e na sociedade.   
 
11. Utilizar os conjuntos de leis na sociedade.   
 
12. Aplicar na sociedade e na vida profissional os 
conhecimentos correlacionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Conduta profissional da área de 
Informática   
 
12. Direitos: direitos humanos, direitos dos 
povos, direitos internacionais   
 
13. Constituição, códigos e estatutos   
 
14. Organismos governamentais e não 
governamentais em defesa de direitos   
 
15. Avanços e conquistas em relação à 
inclusão social  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Ética e cidadania organizacional           Série: 1ª 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 
(Dia e Mês) 

1. 
6. Conceitos de trabalho em equipe, 
cooperação e autonomia pessoal 
1. Higiene e Segurança no Trabalho   

Lingua portuguesa: Usos da 
língua 
Educação física: movimentos e 
qualidade de vida 

Aulas expositivas 
Leitura de textos diversos 

11/fev a 25/fev 

1. 
6. Conceitos de trabalho em equipe, 
cooperação e autonomia pessoal  
3. Saúde social e ambiental   

Educação física: movimentos e 
qualidade de vida 

Aulas expositivas 
Simulação de situações problema 

25/fev a 10/mar 

2. 

11. Conduta profissional da área de 
Informática 
5. Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais   

Lingua portuguesa: Usos da 
língua 
 

Aulas expositivas 
Pesquisas de conceitos 
 

10/mar a 24/mar 

2. 
11. Conduta profissional da área de 
Informática 
4. Gestão empreendedora e qualidade   

Lingua portuguesa: Usos da 
língua 
 

Aulas expositivas 
Simulação de situações problema 
Recuperação contínua 

24/mar a 07/abr 

3. 
5. Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais  
 

Lingua portuguesa: Usos da 
língua 
 

Aulas expositivas 
Elaboração de um código de Ética 
 

07/abr a 21/abr 

3. 8. Código de Defesa do Consumidor    
Aulas expositivas 
Questões sobre o conteúdo 

21/abr a 05/mai 

4. 2. Relações Interpessoais – cliente   
Geografia: O homem cria seu 
espaço 

Aulas expositivas 
Simulação de situações 
problemas - Dramatização 

05/mai a 19/mai 
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4. 7. Critérios de imagem pessoal   
Geografia: O homem cria seu 
espaço 

Aulas expositivas 
Simulação de situações 
problemas – Dramatização 
Recuperação contínua 

19/mai a 02/jun 

5. 7. Critérios de imagem pessoal    
Aulas expositivas 
Atividades em grupo 

02/jun a 16/jun 

5. 
6. Conceitos de trabalho em equipe, 
cooperação e autonomia pessoal   

História: A importância do 
trabalho na construção da 
cultura e da história 

Aulas expositivas 
Dinâmicas de grupo 

16/jun a 30/jun 

6. 

5. Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais 
13. Constituição, códigos e estatutos  
9. TI  

Lingua portuguesa: Usos da 
língua 

Aulas expositivas 
Pesquisas 
Recuperação contínua 

30/jun a 06/jul 

6. 
5. Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais 
9. TI 

Língua portuguesa: Estudos de 
textos técnicos/ comerciais 
aplicados à área de 
Informática, através de 

Aulas expositivas 
Questões 
Dinâmicas de grupo 
Recuperação contínua 

18/jul a 01/ago 

7. 
11. Conduta profissional da área de 
Informática   

 
Aulas expositivas 
Simulação de situações problema 
– Dramatizações 

01/ago a 15/ago 

8. 
10. Trabalho Voluntário:  Lei Federal nº 
9.608/98 e Lei nº 10.748/03 alteradas 
pela Lei nº 10.940 de 27-08-2004  

História: A importância do 
trabalho na construção da 
cultura e da história 

Aulas expositivas 
Leitura de textos 
Projeto interdisciplinar 

15/ago a 29/ago 

8.. 
10. Trabalho Voluntário: Lei Estadual nº 
10.335 de 3006-1999;  Deliberação 
Ceeteps nº 1 de 08-03-2004   

História: A importância do 
trabalho na construção da 
cultura e da história 

Aulas expositivas 
Leitura de textos 
 

29/ago a 12/set 

9. 10. Trabalho Voluntário 
História: A importância do 
trabalho na construção da 
cultura e da história 

Aulas expositivas 
Questões 
Projeto interdisciplinar 
 

12/set a 26/set 
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9. 10. Trabalho Voluntário 
História: A importância do 
trabalho na construção da 
cultura e da história 

Aulas expositivas 
Questões 
Projeto interdisciplinar 
Recuperação contínua 

26/set a 10/out 

10. 
12. Direitos: direitos humanos, direitos 
dos povos, direitos internacionais   

História: Características da 
sociedade global 

Aulas expositivas 
Questões 
Dinâmicas de grupo 
Recuperação contínua 

10/out a 24/out 

10.. 

14. Organismos governamentais e não 
governamentais em defesa de direitos 
15. Avanços e conquistas em relação à 
inclusão social   

Geografia: O homem cria seu 
espaço 

Aulas expositivas 
Questões 

24/out a 07/nov 

11. 13. Constituição, códigos e estatutos   
História: Características da 
sociedade global 

Aulas expositivas 
Questões 
Recuperação contínua 

07/nov a 21/nov 

11. 13. Constituição, códigos e estatutos   
História: Características da 
sociedade global 

Aulas expositivas 
Questões 

21/nov a 05/dez 

12. 13. Constituição, códigos e estatutos   
História: Características da 
sociedade global 

Aulas expositivas 
Questões referente o conteúdo 
Recuperação contínua 

05/dez a 16/dez 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                      Série: 1ª 
 

Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar os códigos de ética 
profissional, as regras e regulamentos 
organizacionais.  
  
2. Atualizar conhecimentos, desenvolver 
e/ ou aprimorar habilidades, aderir a 
criações e introduzir inovações tendo 
em vista melhorar o desempenho 
pessoal e organizacional.   
 
3. Promover a imagem da organização, 
percebendo ameaças e oportunidades 
que possam afetá-la e os procedimentos 
de controle adequados a cada situação.   
 
4. Trabalhar em equipe e 
cooperativamente, valorizando e 
encorajando a autonomia e a 
contribuição de cada um.   
 
5. Reconhecer e prever situações de 
risco ou desrespeito à saúde pessoal, 
social e ambiental e selecionar 
procedimentos que possam evitá-las.   
 

Apresentação de seminários 
Participação nas aulas 
Avaliação escrita individual 
 
Apresentação de seminários 
Participação nas aulas 
Avaliação escrita individual 
 
 
 
Participação nas aulas 
Avaliação escrita individual 
 
 
 
Participação nas aulas 
Resolução de problemas 
Avaliação escrita individual 
 
 
Participação nas aulas 
Resolução de problemas 
Avaliação escrita individual 
 
 

Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 
 
Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 
 
 
 
Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 
 
 
Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 
 
 
Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 
 
 

Aluno aplica conhecimento em situações-
problema nas organizações 
 
 
Aluno compreende a inovação como forma 
de construção de conhecimentos e 
apresenta desempenho que evidencia o 
aperfeiçoamento de habilidades 
 
 
Aluno tem condições de detectar 
oportunidades e ameaças na área 
profissional e no mercado 
 
 
Desempenho que evidencie o bom 
trabalho em equipe, iniciativa e autonomia 
 
 
 
Participação ativa nos projetos sociais que 
a escola possui 
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6. Interpretar legislação vigente sobre o 
trabalho voluntário.  
  
 
7. Reconhecer a importância do trabalho 
voluntário na formação profissional e 
ética do cidadão.   
 
8. Analisar direitos humanos, direitos 
dos povos, direitos internacionais. 
 
 
9. Interpretar constituição, códigos e 
estatutos.   
 
 
10. Correlacionar organismos 
governamentais e não governamentais 
em defesa de direitos. 

Apresentação de seminários 
Avaliação escrita individual 
 
 
Apresentação de seminários 
Avaliação escrita individual 
 
 
Apresentação de seminários 
Avaliação escrita individual 
 
 
Avaliação escrita individual 
 
 
 
Avaliação escrita individual 

Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 
 
Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 
 
Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 
 
Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 
 
Clareza; 
Coerência; 
Criticidade. 

Aluno tem condições de aplicar a 
legislação sobre trabalho voluntário 
 
 
Aluno compreende os valores e 
importância do trabalho voluntário 
 
 
Capacidade de buscar informações e 
legislação acerca de suas necessidades. 
 
 
Capacidade de buscar informações e 
legislação acerca de suas necessidades. 
 
 
Desempenho que evidencie a capacidade 
de reconhecer direitos e agir criticamente 
em defesa destes. 
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V – 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 

  

Maio 
 
 
 

X 
 

X X 

Junho 
 

X 
 

    

Julho 
 

X 
 

 
X 

  

Agosto 
 
 
 

  
X 

X 
 

Setembro 
 

X 
X 
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Outubro 
 
 
 

 
X 

  

Novembro 
 
 
 

X 
 

X X 

Dezembro 
 

X 
 

    

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

Apostilas elaboradas pelo docente 

Quadro-negro, Retroprojetor  e Transparências, Data-show (opcional) 

Revistas: HSM;  Veja ;  Época ; Isto É ;  Você S/A  e  Exame     

Jornais: Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo. 

Vídeos diversos relacionados às bases tecnológicas. 
 

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

Projeto interdisciplinares que o componente curricular irá participar no desenvolvimento: 
Que droga é essa? 
Deu Zika 
EVENTOS 
07/04 – Coração solidário 
09/05 a 13/05 – Semana Paulo Freire 
06/05 a 07/05 – Mostra de GE 
12/08 – Visita às creches – Projeto social 
24/06 – Festa Junina 
06/09 – ETEC in Concert 
17/10 a 21/10 – Apresentação de peças teatrais 
10/11 a 12/11 – Feira de GE 
29/11 a 30/11 – apresentação dos TCC 
 

 

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

Serão desenvolvidas atividades de recuperação dos conteúdos dentro de cada período previsto no 
cronograma de trabalho. Diante das competências não atingidas pelo aluno serão propostas atividades de 
reforço como leitura, síntese, questionários e pesquisas direcionadas a temas específicos. 

 

IX– Identificação: 

Nome do professor: Vinícius da Silva Argenti 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:     

________________________________________ 

Data e assinatura do Coordenador Pedagógico    

 

XI – Replanejamento 
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Etec  

Plano de Curso nº 213 aprovado pela portaria Cetec nº  134,  de 05/10/2012 

Etec: Dr. Julio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio. 
 

Qualificação: Auxiliar Administrativo 
 

Área de conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Componente Curricular: Educação Física  

Série: 1º  C. H. Semanal: 02 

Professor: Luiz Antonio de Moraes 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

- Competências 

- Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, consciente da importância delas na 
vida do cidadão 

- Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as 
atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas. 

- Desenvolver as noções continuadas de esforço, intensidade e frequência, aplicando-as em 
suas práticas corporais. 

- Conhecer, compreender, discutir, modificar e aplicar regras de jogos e atividades corporais 
pareadas nos valores humanos. 

 

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio-2016 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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- 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 objetivo de pesquisa e área de interesse social e mercado de 

trabalho promissor. 

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

problemas, articulando e mobilizando valores como melhoria de suas aptidões físicas e 

a manutenção ou aquisição de saúde. 

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

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  
- Valorização das manifestações culturais de outros povos. 
- Cooperação e solidariedade com os membros do grupo.  
- Respeito às normas estabelecidas pelo grupo.  
- Apreço pela pesquisa e pelo conhecimento. 

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

comunidades das quais participa. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

1- Apresentação das Competências e Habilidade. 
- Apresentar proposta 
-Recepção ao novos alunos 

11/02 a 19/02 

2- Exame Antropométrico. 
- Peso e Altura. 

-Analise 22/02 a 04/03 

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

-Aula expositiva 
-Demonstração de formula do IMC 
-Desenvolvimento do exercício 

07/03 a 11/03 

4- Teste de Condição Física. 
- Medir condição física (resistência, agilidade e flexibilidade). 

-Aula expositiva 
-Avaliação do teste 
-Demonstração do exercício 
-Realização 

14/03 a 24/03 

5- Esporte individual Xadrez. 
- Identificação do jogo, Tabuleiro do Jogo. 

-Aula expositiva 
-Elaborar um tabuleiro de xadrez 
-Amostragem posicionamento das peças  
-Pesquisa sobre o jogo de xadrez 

28/03 a 08/04 

6- Esporte individual Xadrez. 
- Peças Torre, Cavalo, Bispo, Dama, Rei, Peão. 

-Aula expositiva 
-Elaborar um diagrama do movimento das peças 
-Amostragem do movimento das peças 

11/04 a 15/04 

7- Esporte individual Xadrez. 
- Objetivo, início da partida, duração do jogo. 

-Aula expositiva 
-Elaborar fases da partida 
-Amostragem da abertura inicial 
- Desenvolvimento de jogo de xadrez  

18/04 a 29/04 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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8- Esporte individual Xadrez. 
- Como movimentar cada peça. 

-Aula expositiva 
-Elaborar um diagrama do movimento da peça 
-Desenvolvimento de movimentos para qualquer parte do 
tabuleiro 

02/05 a 13/05 

9- Esporte individual Xadrez. 
- Diagrama de situação de jogo, como usar a planilha 

-Aula expositiva 
-Elaborar uma planilha 
-Desenvolvimento como usar uma planilha 

16/05 a 25/05 

10- Esporte Coletivo Basquetebol. 
- Quadra de jogo, tabela, cesto e bola, objetivo do jogo 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento de fazer meia quadra 
-Troca de experiência 
-Analise da tabela em relação do aro 
-Pesquisa 

30/05 a 10/06 

11- Esporte Coletivo Basquetebol. 
- Duração do jogo, início e reinício do jogo, obtenção de pontos e bola 
fora.    

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento para fazer cesta 
-Aula prática 
-Demonstração quando a bola sair da quadra 
-Simulado 

13/06 a 24/06 

12- Esporte Coletivo Basquetebol. 
- Reposição da bola em jogo, como jogar a bola 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento como repor a bola em jogo 
-Aula prática 
-Analise como jogar a bola no inicio do jogo (bola ao ar) 
-Organização de um jogo 

27/06 a 06/07 

13- Esporte Coletivo Basquetebol. 
- Marcação por zona 2-1-2, marcação 3-2 e 2-3. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento da pratica de marcação 
-Elaborar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
vário diagrama nas posições de cada jogador 
 outros tipos de marcação 
-Organização de vário sistema de marcação 

18/07 a 29/07 

14- Esporte Coletivo Basquetebol. 
- Pontos vulneráveis, dimensão da quadra, cesto de três pontos. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento de uma cesta de três pontos 
-Elaborar um diagrama de pontos vulneráveis no garrafão 
 desenho da quadra 
 

01/08 a 05/08 
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15- Esporte Coletivo Basquetebol. 
- Tempo de jogo, drible, passes, regras dos segundos. 

-Aula expositiva 
-Desenvolvimento de passes, drible 
-Aula prática 
-Organização de exercício de passes e dribles 

08/08 a 19/08 

16- O ritmo no esporte, do ponto de vista espacial. 
- Cíclico é continuo, acídico não se repete o mesmo movimento. 

-Aula expositiva 
-Dinâmica em grupo  
-Demonstração de teoria do ponto de vista espacial 

22/08 a 02/09 

17- Movimento e qualidade de vida. 
- Apresentação de modelos de exercícios de alongamento, com 
situações que favoreçam o trabalho em equipe. 

-Apresentação de modelo de tipos de alongamento 
-Aula expositiva 
-Demonstração de teoria do exercício de alongamento 

05/09 a 09/09 

18- Resgate de valores humanos. 
- Jogos cooperativos (futpar, voleiçal). 

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Aula pratica 
-Dinâmica em grupo  

12/09 a 23/09 

19- Ritmo na praticas esportivas. 
- Ginástica rítmica, o giro, flexibilidade, salto. 

-Aula expositiva 
-Elaborar fazer um giro para esquerda e direita 
-Desenvolvimento de um salto para cima, lateral 

26/09 a 07/10 

20- Esporte coletivo Handebol. 
- Técnica do handebol, manejo da bola, passes, fintas, arremessos. 

-Aula pratica 
-Pesquisa 
-Competições uma turma contra outra 

10/10 a 27/10 

21- Esporte coletivo voleibol. 
- Considerações sobre o voleibol, linhas laterais, e de fundo, linha 
central. 

-Aula pratica 
-Pesquisa 
-Competições entre turma masculina e feminina 
-Organização e apresentação da dimensão da quadra 

03/11 a 09/11 

22- Esporte coletivo voleibol. 
- Linha de ataque, rede, antena, zona de saque. 

-Aula pratica 
-Pesquisa 
-Competições entre trumas 
-Organização e apresentação da altura da rede 

10/11 a 18/11 

23- Esporte individual atletismo corrida. 
- Pista de atletismo, considerações sobre atletismo. 

-Aula expositiva 
-Elaborar um desenho de uma pista de atletismo 
-Simulado 

21/11 a 30/11 

24- Esporte individual atletismo corrida. 
- Corridas rasas, corrida com obstáculo e corrida de revezamento. 

-Aula expositiva 
-Elaborar pequena corridas entrono da quadra  
-Elaborar um bastão para corrida de revezamento 

01/12 a 07/12 
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25- Jogos individual competitivo xadrez 
- Xadrez (com relógio). 

-Competições de duplas 
-Aula expositiva 
-Demonstra como usar o relógio  

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 

 
- Assumir uma postura ativa na prática 
das atividades físicas, consciente da 
importância delas na vida do cidadão. 
- Compreender o funcionamento do 
organismo humano de forma a 
reconhecer e modificar as atividades 
corporais, valorizando-as como melhoria 
de suas aptidões físicas. 
- Desenvolver as noções continuadas de 
esforço, intensidade e frequência, 
aplicando-as em suas práticas corporais. 
- Conhecer, compreender, discutir, 
modificar e aplicar regras de jogos e 
atividades corporais pareadas nos 
valores humanos. 

- Questões dissertativas. 
- Atividades práticas.  
- Atividades extraclasses 
- Avaliação práticas. 
- Questões dissertativas 
- Atividades práticas  
- Avaliação oral.  
- Atividades práticas em equipe com 
participação ativa dos integrantes em relação 
a normas e regras.  
 

 

- Mínimo de questões corretas 
Compreensão das atividades e técnicas 
apresentadas. 
- Cumprimento de prazos determinados, 
objetividade na elaboração de pesquisas e 
exercícios propostos. 
- Organização. 
- Disponibilidade para envolver-se no debate 
de ideias, respeito pelas ideias alheias, 
responsabilidade e realização de atividades. 
- Mínimo de questões corretas 
- Compreensão, elaboração e construção de 
habilidades a partir das técnicas 
apresentadas. 
- Expressividade, organização, segurança, 
postura e conhecimento do assunto. 
- Elaboração dos jogos de intercalasse. 
-Organização, desenvolvimento e 
elaboração. 
 

- Demonstrar domínio através do uso 
adequado das atividades físicas para o bem 
estar físico e emocional. 
- Domínio no uso adequado das atividades, 
respeitando os de cada indivíduo. 
- Demonstrar habilidade física, coordenação 
motora e desempenho nas situações 
práticas. 
- Domínio do uso adequado dos critérios 
elaborados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X 

   
X 

Março 

    
X 

Abril 

   
X X 

Maio 
X X 

  
X 

Junho 

  
X 

 
X 

Julho 

     
Agosto 

X 
  

X X 

Setembro 

 
X 

   
Outubro 

    
X 

Novembro 
X 

 
X 

  
Dezembro 

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

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

 

 

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

 

 
 

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

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Luiz Antonio de Moraes 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
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X– Replanejamento 
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Etec  

Plano de Curso nº 213                  aprovado pela portaria Cetec nº 134  de    04/10/2012 

Etec: E. E. Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios  

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Filosofia  

Série: 1ª Administração C. H. Semanal: 1h/a 

Professor: Luciano Alves Gimenez  

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1 - Dominar diferentes linguagens e compreender diferentes fenômenos do conhecimento. 

Estimular o exercício e o desenvolvimento de habilidades com a compreensão da dinâmica da 

aprendizagem e leitura da ordem dos argumentos de um pensamento filosófico. 

2 - Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representadas de 

diferentes formas. Construir uma visão crítica da ciência. Desenvolvimento de práticas de 

pesquisa, sistematização e apresentação de conceitos e informações  com os quais os alunos 

também serão levados a fundamentar conhecimentos teóricos. 

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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3 - Desenvolver noções sobre o limite da racionalidade e, ao mesmo tempo, abrir espaço para o 

diálogo com base nas questões de alteridade. 

4 - Exercício da reflexão crítica para pensar o conceito de Estado. Aprofundar a compreensão 

sobre o conceito de Estado, analisando textos. Desenvolvimento sobre poderes e leis a partir do 

enfoque filosófico.  Identificar características e ações sobre a organização estatal brasileira nas 

próprias experiências de vida. Identificar e discutir problemas do Estado brasileiro. Analisar a 

relação de Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos centrais de anarquismo e 

socialismo. Analisar o mundo do trabalho e da política a partir de teorias filosóficas 

5 - Reconhecer a condição de pobreza material como questão social importante. Analisar a 

questão da pobreza  no âmbito da reflexão sobre justiça social. Expressar escrita e oralmente a 

relevância dos direitos humanos. Identificar diferentes conceitos de democracia e sua relação 

com a igualdade efetiva entre os cidadãos. Reconhecer e planejar práticas de participação 

política na relação com autoridades locais. Identificar e discutir fenômenos históricos, sociais, 

culturais e artísticos no exercício da reflexão filosófica. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

1.  Ser humano e a condição humana:  Natureza ou cultura? Um ser 
entre dois mundos; 

Aula expositiva; construção de quadro conceitual e debates. 
 

11 / 02 a 16/02 

Filosofia antropológica, visões sobre o ser humano: concepções 
platônica, aristotélica e cartesiana;  

Aula expositiva; Leitura e analise de texto do livro didático. 
 

23/02 a 02/03 

Concepções de ser humano;  Aula pratica (quem sou eu) 
09/03 

 

Dignidade humana Jogos de teatro 
 

16/03 a 23/03 

2. O Mundo e a Natureza:  A relação do homem com a Natureza na 
história; 

Aula expositiva e construção de quadro conceitual 
 

30/03 a 06/04 

Desencantamento do mundo; Aula expositiva e jogos de teatro. 
 

13/04 a 20/04 

Metafísica: a busca da realidade essencial; Leitura e Analise de texto; Debate. 
 

27/04 a 04/05 

Tendências contemporâneas: como se concebe o mundo hoje.    Jogos de teatro e dança. 
11/05 a 18/05 

 

3. O fazer humano:  Descobrir, inventar, criar; Aula expositiva; vídeos para analise. 25/05 a 01/06 

Trabalho; Debates e jogos de teatro. 08/06 a 15/06 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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A evolução da técnica  Leitura dirigida e analise de imagens 22/06 a 29/06 

Trabalho e alienação; Aula expositiva, exercícios de voz e recital de poesias. 20/07 a 27/07 

Tecnocracia. Aula expositiva, exercícios de voz e recital de poesias. 03/08 a 10/08 

4. Estética:  O que é estética;   Aula expositiva e jogos de teatro.  17/08 a 24/08 

A crítica estética  Aula expositiva e jogos de teatro. 31/08 a 08/09 

O conceito de belo; Aula expositiva e jogos de teatro. 14/09 a 21/09 

A vivência através da arte; Analise de filmes; recital de poesias e jogos de teatro. 28/09 05/10 

A arte como fenômeno universal; Analise de filmes; recital de poesias e jogos de teatro. 13/10 a 19/10 

 A arte como fenômeno social; Analise de filmes; recital de poesias e jogos de teatro. 26/10 a 20/11 

A indústria cultural.   Aula expositiva; analise de musicas variadas 23/11 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1 - Dominar diferentes 
linguagens e compreender 
diferentes fenômenos do 
conhecimento.  
2 -Selecionar, organizar, 
relacionar e interpretar dados 
e informações representadas 
de diferentes formas.  
3 - Construir uma visão 
crítica da ciência.  
4 - Desenvolver noções 
sobre o limite da 
racionalidade e, ao mesmo 
tempo, abrir espaço para 
questões de alteridade. 

 Pesquisa e 
apresentação escrita / 
oral 

 Avaliação escrita 
individual 

 Observação direta 

 Sinopses de 
consultas 
bibliográficas 

 Seminário 

 Autoavaliação 

 Portfólios  
 

 

• Clareza na elaboração 
de argumentação consistente 
 
• Coesão entre o 
conceito filosófico e o 
argumento escrito ou oral. 
 
 
• Sistematização de  
Ideias e ordem no discurso e 
pesquisas. 
 
• Embasamento  
racional, sem a proximidade do 
senso comum ,em trabalhos, 
debates e avaliações. 

 
• Demonstrar clareza e consistência na construção do 
argumento 
• Demonstrar domínio dos conceitos filosóficos na 
construção do argumento oral e escrito 
• Demostrar informações em pesquisas de maneira 
sistematizada. 
• Demostrar a capacidade de construir senso crítico 
baseado na racionalidade em trabalhos, debates e avaliações 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

                                                           
1 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 X 

 
X X 

Abril 
X 

 
X 

 
X 

Maio 
X X 

  
X 

Junho 
X 

 
X 

 
X 

Julho 
X X 

  
X 

Agosto 
X 

 
X 

 
X 

Setembro 
X X 

  
X 

Outubro 
X 

 
X 

 
X 

Novembro 
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) 

JAPIASSÚ Hilton & MARCONDES Danilo. Dicionário Básico de Filosofia 
COTRIM Gilberto & FERNANDES Mirna. Fundamentos da Filosofia. 
Artigos acadêmicos e matérias sobre o tema. 

 
 

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. 
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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: Luciano Alves Gimenez 

Assinatura:                                                                                                                 Data: 15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 

  

 

X– Replanejamento 
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Etec  

Plano de Curso nº     213     aprovado pela portaria Cetec nº   134  de  05  /  10  /2012 

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão  e Negócios 

Habilitação Profissional: Médio de Técnico 
em Administração Integrado ao Ensino 
Médio 
 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
 

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

Componente Curricular: Física 

Série: 1ºADM C. H. Semanal: 2 

Professor: Sérgio Orsini 

 

1.1  Competência: Entender  e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões 
algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc. 

 

1.1.1 Expressar  quantitativa e qualitativamente 
dados relacionados a contextos 
socioeconômicos, científicos ou cotidianos. 

1.1.2 Interpretar e construir escalas, legendas, 
expressões matemáticas, diagramas, 
fórmulas, tabelas, gráficos, plantas, mapas, 
cartazes sinalizadores, linhas do tempo, 
esquemas, roteiros, manuais etc. 

 

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

b) Preocupação com a eficiência e 
qualidade de seus registros e com as 
formas e conteúdos de suas 
comunicações. 

 

 
 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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1.2 Competência: Questionar processos naturais, socioculturais  e tecnológicos, identificando 
regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções. 

 

1.2.1 Utilizar  conhecimentos de diferentes naturezas 
e áreas   numa perspectiva interdisciplinar.  
1.2.2 Identificar elementos e processos naturais que 
indicam regularidade ou desequilíbrio do ponto de 
vista ecológico.  
 
1.2.3 Reconhecer os processos de intervenção do 
homem na natureza para a produção de bens, o uso 
social dos produtos dessa intervenção e suas 
implicações ambientais, sociais etc. 
1.2.4 Fazer uso dos conhecimentos da Física para 
explicar o mundo natural. 
1.2.5  Sistematizar informações relevantes para a 
compreensão da situação-problema. 
 
 

a) Criticidade na leitura dos fenômenos 
naturais e processos sociais. 

b) Persistência e paciência durante as 
diversas fases das pesquisas. 

c) Valorização da natureza, da cultura e 
do conhecimento científico. 

d) Reconhecimento da sua 
responsabilidade pessoal e da coletiva 
na qualidade de vida das comunidades 
das quais participa. 

 

 
3  Competência: Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de 

produção de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem 
em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos. 

1.3.1 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) 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 

Introdução: histórico, a origem da física.* 
Demonstração de um experimento: Foguete de propulsão a álcool. 
Proposição de um projeto de melhoria do foguete, para execução em 
grupos. 
* Filosofia da Ciência: Os modelos de mundo das civilizações antigas, 
Astronomia, Cosmologia e a Filosofia dos pensadores gregos 

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

 

 
11 / 02 a 04 / 03 

- Conceitos básicos: (a partir da análise e discussão do experimento 
demonstrado) movimento, repouso, referencial, grandezas físicas 
escalares, medida de grandezas e unidades, velocidade e 
aceleração. 
 

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

-     Propor exercícios que envolvam raciocínio e 
memorização. 

 

 
04 / 03 a 18 / 03 

Estudo dos Movimentos:  
Descrição dos movimentos. 
Conceitos básicos,posição e deslocamento escalares, velocidade 
escalar média. 
 

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

-     Propor exercícios que envolvam raciocínio e 
memorização. 
      Criar situações motivadoras 

 
21 / 03 a 06 / 04 

Cinemática escalar: Movimento uniforme 
-     Aulas expositivas, aplicação de séries de exercícios. 
-     Fazer comparações entre os movimentos no cotidiano e 
aqueles de interesse para a Física. 

 
07 / 04 a 29 / 04 

Cinemática escalar: Aceleração escalar, Movimento Uniformemente 
variado (MUV) 

-     Aulas expositivas, aplicação de séries de exercícios. 
-     Fazer comparações entre os movimentos no cotidiano e 
aqueles de interesse para a Física. 

 
02 / 05 a 03 / 06 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Grandezas escalares e vetoriais: Operações com vetores. 
- Aulas expositivas: 
 Utililização de representações gráficas. 
 Propor exercícios de aplicação. 

 
06 / 06 a 06 / 07 

Movimentos bidimensionais sob ação da gravidade: 
- Lançamento horizontal 
- Lançamento obliquo. 

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

-     Propor exercícios que envolvam raciocínio e 
memorização 
- Criar situações motivadoras 
- Realização de atividades experimentais (demonstrações 
em sala de aula  e experimentos em diversos ambientes) 

 
18 / 06 a 17 / 08 

Conceito de força 
Leis de Newton: 1ª lei ou princípio da inércia. 
Efeitos da aceleração. 

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

-     Propor exercícios que envolvam raciocínio e 
memorização 
- Criar situações motivadoras 
- Realização de atividades experimentais (demonstrações 
em sala de aula  e experimentos em diversos ambientes) 

18 / 08 a 09 / 09 

2ª e 3ª leis de Newton. 
Massa inercial e peso. 
Origem das forças, classes e tipos de força. 
 

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

-     Propor exercícios de aplicação nas diversas situações e 
fenômenos da natureza. 
-     Demonstrações utilizando materiais improvisados em 
sala de aula. 
 

12 / 09 a 07 / 10 
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 Aplicações das leis de Newton. 
Força resultante. 
Deformação elástica. 
Sistemas de corpos acelerados. 
Tração, apoio e atrito. 
 

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

-     Propor exercícios que envolvam raciocínio e 
memorização 
-     Realizar experimentos demonstrativos, tais como 
carrinhos disparados por mola. 

10 / 10 a 11 / 11 

 Planos inclinados e elevadores. 

 Forças nos movimentos circulares. 

 

- Aulas expositivas: 
Justificar e atribuir significados 
Apresentar modelos 

-     Propor exercícios que envolvam raciocínio e 
memorização 
 

16 / 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 Entender  e utilizar textos 
de diferentes naturezas: 
tabelas, gráficos, expressões 
algébricas,expressões  
geométricas, ícones, gestos etc. 
 
 
. 
 
 
1.2 Questionar processos naturais, 
socioculturais e tecnológicos, 
identificando regularidades, 
apresentando interpretações e 
prevendo evoluções. 
 

 
A. Dado um determinado texto, 
interpretá-lo; 
B. Proposta determinada situação-
problema, elaborar explicações  escritas  
de forma pessoal, original e clara para 
atingir seu propósito de narrar, 
descrever, relatar, sintetizar, 
argumentar, problematizar, planejar, 
expor resultados de pesquisa ou 
projetos, debater, expressar 
sentimentos, comunicar idéias; 
 
A. A partir de dados qualitativos e 
redigidos em linguagem discursiva – 
coletados pelos alunos ou apresentados 
por outrem – organizá-los em tabelas e 
gráficos; comunicá-los sobre forma de 
expressões algébricas ou geométricas, 
ou ainda, traduzi-los, expressá-los em 
fórmulas, ícones, gestos, etc; 
B. Em processo inverso ao exposto no 
item A, traduzir tabelas, gráficos, 
fórmulas, expressões geométricas, 
ícones, gestos, etc, em linguagem 
discursiva; 

 
 
 
Coerência entre os dados e sua 
organização 

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

 
 
Relato das situações propostas, 
utilizando a fundamentação teórica com 
linguagem clara. 

Formulação de respostas de forma 
inteligível e dentro dos critérios próprios 
de cada linguagem. 

Formulação de respostas de forma 
inteligível e dentro dos critérios próprios 
de cada linguagem. 
 
Apresentação de trabalhos organizados 
e coerentes, em linguagem clara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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C.Observar como o aluno:  
a) Propõe e constrói gráficos a partir de 
dados coletados 
b) utiliza tabelas, gráficos, expressões, 
etc,  

 

  Precisão nos cálculos 
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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; manuaistécnicos;aulas em vídeo ( O universo 

mecânico ) 
- Livros didáticos: 

1 – Física Ciência e Tecnologia; volume 1/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, com os recursos e 
metodologias previstos no ITEM V – Instrumentos de Avaliação, além de outros: pesquisa bibliográfica; 
pesquisa webgráfica;; estudo de caso; atividade prática nos laboratórios de informática; produção de 
relatórios; 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: Nome do professor: SÉRGIO 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: 18/03/2016  

 

 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

X– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 213 aprovado pela portaria Cetec nº 134 de 04/10/2012 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico:   Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional:  Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio 

Qualificação:  Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
Série: 1º 

Componente Curricular:  Gestão Empresarial 

C.H. Semanal: 2h/a Professor: Antonio Henrique Vitolano 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
Assessorar na estrutura e no funcionamento da empresa com base na sua meta e nos seus 
objetivos.  
Assessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais (conhecer e analisar técnicas e 
tendências). 
 Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funcionogramas, visando à definição 
dos parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades. 
Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de informações, elaboração, 

emissão e conferência de documentos. 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2016 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

 
Componente Curricular:       Gestão Empresarial                                                                                    Série: 1ª Série 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 Sintetizar a evolução histórica da Administração 

e sua aplicabilidade na Gestão Empresarial. 
1 
 
 
 
 
 

1.1. Identificar os principais conceitos e evolução das 

teorias da Administração.  

1.2. Identificar os conceitos e princípios da 

Administração de acordo com as necessidades e 

objetivos organizacionais.  

1.3. Selecionar a abordagem administrativa adequada 

aos objetivos e finalidades organizacionais. 

 1.4. Identificar a cultura, filosofia e valores das 

organizações. 

1. História da Teoria da Administração:  

 fundamentos da Administração:  

   o a Era Clássica;  

   o Revolução Industrial;  

   o Teorias Administrativas;  

   o abordagem científica;  

   o abordagem clássica;  

   o abordagem burocrática; o abordagem de 

relações humanas;  

   o Escola Japonesa;  

   o abordagem contemporânea o estado atual da 

Teoria Administrativa;  

   o perspectivas futuras da Administração;  

   o as empresas como organizações sociais; o os 

objetivos das empresas; o os recursos das 

empresas;  

   o os níveis das empresas (institucional, 

intermediário e operacional) 

2. Analisar planejamento estratégico, tático, 

operacional e plano diretor. 
2 
 

2.1. Caracterizar missão, visão e valores.  

2.2. Identificar os diversos níveis de planejamento e os 

elementos que os compõem, buscando atualização e 

inovação. 

2.3. Definir objetivos dos planejamentos estratégico, 

2. Conceitos e princípios do planejamento: 

  estratégico: o determinação dos objetivos 

empresariais, análise das condições ambientais, 

análise organizacional, formulação de 

alternativas estratégias, implementação do 
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Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

tático, operacional e plano diretor. 

2.4. Aplicar as ferramentas de gestão para implantação 

do planejamento.  

2.5. Selecionar procedimentos para implantação do 

sistema de planejamento. 

planejamento estratégico por meio do 

planejamento tático e operacional  

 análise SWOT – a importância dos 

stakeholders, a importância da análise do 

ambiente interno e externo: 
   o econômico;  

   o legal; o tecnológico;  

   o demográfico;  

   o social  

 tático (processo decisorial, implementação): o 

definição de metas;  

   o opções estratégicas; o planos de ação 

  operacional (tipos de planos, fluxogramas, 

cronogramas): 

   o Plano Diretor 

3. Interpretar o papel e funções do administrador 

na organização 
3 3.1. Aplicar procedimentos necessários para a 

operacionalização das atividades planejadas para 

alcançar os objetivos definidos pelas organizações.  

3.2. Acessar organogramas gerais e funcionogramas 

visando à identificação dos parâmetros das delegações 

de funções e os limites de responsabilidades.  

3.3. Interpretar manuais e seguir rotinas de trabalho de 

acordo com os métodos e procedimentos a serem 

aplicados. 

3. Função da Administração:  

 PODC (Planejamento, Organização, Direção e 

Controle);  

 organização da ação empresarial (organização 

formal e informal);  

 organização como função administrativa;  

 estrutura organizacional (formalização, 

centralização, integração, amplitude de controle);  

 organograma – departamentalização;  

 as principais áreas das organizações: 

     o Recursos Humanos; o Produção;  

     o Marketing; o Comercial;  

      o Financeiro; o Contábil  manual de políticas 

e procedimentos 
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Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

4. 
 
 
 
 
 
 

Avaliar a importância dos procedimentos e das 

certificações de qualidade na organização. 
4 Detectar e aplicar fundamentos de administração 4 Contexto histórico da qualidade nas 

organizações:  

 certificações internacionais;  

 ferramentas da qualidade:  

    o Ciclo PDCA, 5W2H e 5s  

 Qualidade Total;  

 ISO 9000;  

 ISO 14000;  

 ISO 26000 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:       Gestão Empresarial                                                                                    Série: 1ª Série 
 

 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

1.1 
 

História da Teoria da 

Administração:  

 fundamentos da 

Administração:  

    

intermediário e operacional) 

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 

Aulas expositivas, 
Exercícios práticos  
Revisão do conteúdo através da correção do 
exercício 
Atividade Extra Classe 

11/02 a 19/02 
 
 

1.2 
 

   o a Era Clássica;  

   o Revolução Industrial;  

   o Teorias Administrativas;  

   o perspectivas futuras da 

Administração;  

   o as empresas como 

organizações sociais; o os 

objetivos das empresas; o os 

recursos das empresas;  

   o os níveis das empresas 

(institucional, intermediário e 

operacional) 

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 

Aulas expositivas,  
Exercícios em grupos ou individual 
Revisão do conteúdo com base na correção do 
Exercício 

22/02 a 25/03 
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Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

1.3 
 

   o as empresas como 

organizações sociais; o os 

objetivos das empresas; o os 

recursos das empresas;  

   o os níveis das empresas 

(institucional, intermediário e 

operacional) 

Relacionar o surgimento, a 

evolução e a ação das 

organizações políticas e sociais 

que lhes deram origem. 

Aulas expositivas 
Exercícios práticos 
Revisão de conteúdo com base na correção da 
atividade 

28/03 a 15/04 

1.4 
 

   o abordagem científica;  

   o abordagem clássica;  

   o abordagem burocrática; o 

abordagem de relações 

humanas;  

   o Escola Japonesa;  

   o abordagem contemporânea o 

estado atual da Teoria 

Administrativa;  

 

Relacionar o surgimento, a 

evolução e a ação das 

organizações políticas e sociais 

que lhes deram origem. 
Aulas expositivas 
Exercícios práticos 
Revisão de conteúdo com base na correção da 
atividade 
Avaliação Individual 

18/04 a 06/05 

2.1 
 

Conceitos e princípios do 

planejamento: 

  estratégico: o determinação 

dos objetivos empresariais, 

análise das condições 

ambientais, análise 

organizacional, formulação de 

alternativas estratégias, 

implementação do planejamento 

estratégico por meio do 

planejamento tático e 

operacional  

 

Novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte;  

 Economia globalizada, cultura 

mundializada e novas formas de 

dominação imperialista;  

 Hábitos, estilos de vida, 

mentalidades: mudanças, rupturas 

e permanências; 

Aulas expositivas 
Exercícios práticos 
Revisão de conteúdo com base na correção da 
atividade 
Atividade de Recuperação 

09/05 a 27/05 
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Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

2.2 
.  

 

 

 tático (processo decisorial, 

implementação): o definição de 

metas;  

   o opções estratégicas; o planos 

de ação 

  operacional (tipos de planos, 

fluxogramas, cronogramas): 

 

Apontar as implicações 

ambientais, sociais e econômicas 

e propondo formas de intervenção 

para reduzir e controlar os efeitos 

de sua má utilização 

Aula expositiva 
Pesquisas em livros ou sites especializados  
Desenvolvimento de atividade para melhor 
compreensão 
 

30/05 a 17/06 

2.3 
 

. 

 

   o Plano Diretor 

Posicionar-se diante de fatos 

presentes a partir da interpretação 

de suas relações com o passado. 

Aula expositiva 
Pesquisas em livros ou sites  
 

20/06 a 06/07 

2.4 
 

análise SWOT – a importância 

dos stakeholders, a importância 

da análise do ambiente interno e 

externo: 
  

 

Disposição a colaborar na 

resolução de problemas. 
Aula expositiva 
Exercícios práticos 
Revisão de conteúdo com base na correção 
das atividades 
 

 
 

18/07 a 05/08 

2.5 

   o econômico;  

   o legal; o tecnológico;  

   o demográfico;  

   o social 

Disposição a colaborar na 

resolução de problemas. 
Aula expositiva 
Exercícios práticos 
Revisão de conteúdo com base na correção 
das atividades 
 

08/08 a 26/08 
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Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

3.1 
 
. 

Função da Administração:  

 PODC (Planejamento, 

Organização, Direção e 

Controle);  

 organização da ação 

empresarial (organização formal 

e informal);  

 organização como função 

administrativa;  

 estrutura organizacional 

(formalização, centralização, 

integração, amplitude de 

controle);  

 organograma – 

departamentalização;  

 

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. 

Aula Expositiva,  
Exercícios elaboradas para pratica do conteúdo 
Atividade práticas 
 
 

29/08 a 16/09 

3.2 
 
 

 organograma – 

departamentalização;  

 as principais áreas das 

organizações: 

     o Recursos Humanos; o 

Produção;  

     o Marketing; o Comercial;  

    o Financeiro; o Contábil  

manual de políticas e 

procedimentos 

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. 

Aula expositiva 
Elaboração de organogramas de acordo com 
os departamentos 
Avaliação prática 
 

19/09 a 07/10 
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Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

3.3 
 

 as principais áreas das 

organizações: 

     o Recursos Humanos; o 

Produção;  

     o Marketing; o Comercial;  

      o Financeiro; o Contábil  

manual de políticas e 

procedimentos 

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. Reconhecer 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 de produção; no 

desenvolvimento do 

conhecimento e nos processos 

sociais. 

Aula expositivas com exercícios práticos 
desenvolvidos em sala de aula 
 
 

10/10 a 28/10 

4 
 

Contexto histórico da qualidade 

nas organizações:  

 certificações internacionais;  

 ferramentas da qualidade:  

    o Ciclo PDCA, 5W2H e 5s  

Reconhecer 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 de produção; no 

desenvolvimento do 

conhecimento e nos processos 

sociais. 

Aula expositivas com exercícios práticos 
desenvolvido como trabalho extra classe 
individual ou em grupo  
 

31/10 a 18/11 

4 
 

 Qualidade Total;  

 ISO 9000;  

 ISO 14000;  

 ISO 26000 

Reconhecer 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 de produção; no 

Aula expositivas com exercícios práticos 
desenvolvido como trabalho extra classe 
individual ou em grupo  
 

21/11 a 02/12 



 

________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 
 

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

 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

desenvolvimento do 

conhecimento e nos processos 

sociais. 

4 
 

 ISO 9000;  

 ISO 14000;  

 ISO 26000 

Reconhecer 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 de produção; no 

desenvolvimento do 

conhecimento e nos processos 

sociais. 

Aula expositivas com exercícios práticos 
desenvolvido como trabalho extra classe 
individual ou em grupo  
 

05/12 a 16/12 

 

 

 

 

 

 

 

IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular:       Gestão Empresarial                                                                                    Série: 1ª Série 
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Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Sintetizar a evolução histórica da 

Administração e sua aplicabilidade na 

Gestão Empresarial. 

Exercícios práticos 
Criação de conceitos 
Observação 
Revisão de conteúdo com base 
na correção da atividade 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Coerência 
Embasamento conceitual  

Desempenho prático que evidencia a 
capacidade da compreensão da 
evolução histórica na Gestão 
Empresarial 
 

Analisar planejamento estratégico, tático, 

operacional e plano diretor. 
Atividade em grupo 
Avaliação individual 
Revisão de conteúdo com base 
na atividade desenvolvida. 
Pesquisas de conteúdo em livros 
e internet 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

Desempenho prático que evidencia o 
entendimento e a diferenciação na 
analise do planejamento estratégico , 
operacional 
 
 

Interpretar o papel e funções do 

administrador na organização 
Exercícios práticos individuais e 
em grupo. 
Atividade prática na construção 
de planos de organização 
Revisão de conteúdo com base 
em correção dos exercícios 
realizados 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

 
Desempenho prático que evidencia o 
conhecimento na função do 
administrador na organização. 
 
 
 

Avaliar a importância dos procedimentos e 

das certificações de qualidade na 

organização. 

Atividade em grupo com 
pesquisas em revistas 
especializadas e apresentação 
em grupo 
Avaliação prática individual 
Revisão e recuperação de 
conteúdo com base em práticas 
da atividade 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

Desempenho que evidencia a 
capacidade de interpretar e  analisar 
os diversos tipos na organização 
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V – 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 X 

Julho X X X X X 

Agosto X X X X X 

Setembro X X X X X 

Outubro X X X X 
 

Novembro X X X X X 

Dezembro 
 

X X X 
 

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

Apostilas; 
Recursos audiovisuais 
Jornais e revistas especializados 
Sites Oficiais 
Publicações especializadas 

Bibliografia:  
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. São Paulo. Futura. 1ª edição. 1999. GIL, Antonio Carlos. 
Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 2001 LACOMBE, Francisco José 
Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. São Paulo: Sarai-va, 2005. MARRAS, Jean Pierre. 
Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 1 ed. São Paulo: Futura 2000. 
RABAGLIO, Maria Odete. Seleção por competências. 4ª ed. São Paulo: Educator, 2004. 

 

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

12/02 – Recepção aos novos alunos 
14 a 18/03 – Apresentação do Projeto “Deu ZIKA” 
07/04 – Lançamento do projeto “Coração Solidário” 
20/04 – Passeio Cultural à São Paulo 
10 a 12/05 – “Semana Paulo Freire” 
06 a 07/05 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
18/06 – Simulado Bimestral 
24/06 – Festa Junina 
12/08 – Visita a Creches 
15/08 – Dia da Informática 
21/08 – Festa do Folclore 
16/09 – Etec In Concert 
17 a 21/10 – Apresentação das peças teatrais 
10,11,12/11 – Mostra de GE 
26/11 – Simulado Final 
29 a 30/11 – Apresentação dos TCC 
PROJETOS DO ENSINO MÉDIO 

 Deu Zika 

 Folclore 

 Coração solidário 

 Drogas tô fora 

 
 
 
 

VIII – 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, 
produção de relatórios; produção de textos diversos; participação em projetos interdisciplinares. 
 Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo. 

 
 

IX– Identificação: 

Nome do professor: ANTONIO HENRIQUE VITOLANO 
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Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:     

________________________________________ 

Data e assinatura do Coordenador Pedagógico    

 
 

XI – Replanejamento 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec  

Plano de Curso nº   213      aprovado pela portaria Cetec nº 134 de   05 / 10 / 2012 

Etec: Dr. Júlio Cardoso. 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em 
Administração integrado ao Ensino Médio 
 

Qualificação Profissional: Técnica de nível 
médio de auxiliar administrativo. 
 
 

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Geografia 

Série: 1º Administração integrado ao 
Médio. 

C. H. Semanal: 02 

Professor: Vera Lúcia Pinto 

 

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 

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

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

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

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

instrumentos e meios de informações, tais como: mapas, gráficos, tabelas, jornais, quadrinhos, 

charges, murais, cartazes,etc. 

1.4. Interpretar e construir escalas, legendas, tabelas, gráficos, plantas, mapas, esquemas, 
roteiros, 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  

 Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, 

identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem e território. 

 Habilidades 

2.1. Organizar, registrar e arquivar informações. 

 Valores e Atitudes 

 Valorização da aprendizagem e da pesquisa como instrumento de ampliação do 

conhecimento para a resolução de problemas. 

3- Competências  

3. Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a sua 

essência, ou seja, os processos históricos constituídos de diferentes tempos e os processos 

contemporâneos, conjunto de práticas de diferentes agentes, que resultam em profundas 

mudanças na organização e no conteúdo do espaço, tendo em vista as relações de trabalho, a 

incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais. 

Habilidades 

3.1. Reconhecer fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem ou influenciam 

nas relações humanas. 

3.2. Detectar, nos lugares, as relações de convivência ou de dominação entre cultura de 

diferentes origens. 

3.3. Selecionar e utilizar metodologias de pesquisas adequadas. 

3.4. Consultar Banco de Dados e Sites da Internet. 

Valores e Atitudes 

 Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais. 

 Criticidade diante das informações obtidas. 
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4- Competências 

4. Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia. 

Habilidades 

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

 

Valores e Atitudes 

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

 Interesse pela realidade em que vive. 

5- Competências 

5. 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 

5.1. Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

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

transformação dos espaços.  

5.3. Relacionar o surgimento, a evolução e a ação das instituições sociais aos sistemas 

econômicos e organizações políticas e sociais que lhes deram origem. 

5.4. Comparar as organizações governamentais e não governamentais e identificar a que 

interesses servem, de que necessidades surgiram, a quem tem beneficiado e que interferência 

têm provocado no meio social. 

5.5. Relacionar condições do meio e intervenção humana. 

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

materiais. 

Valores e Atitudes 

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

comunidades das quais participa. 

 Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitem a resolução de 

problemas. 
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6- Competências 

Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações 

socioeconômicas e culturais de poder.  

Habilidades 

6.1 Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais 

e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. 

Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações 

socioespaciais. 

Valores e Atitudes 

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

7-Competências 

Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, 

no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

Habilidades 

7.1 Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de 

uso e apropriação dos espaços rural e urbano. 

Valores e Atitudes 

Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitem a resolução de problemas. 

8-Competências. 

Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes 

contextos. 

 Habilidades 

8.1 Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da 

vida humana com a paisagem. 

8.2 Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-

os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. 

Valores e Atitudes. 

Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Introdução ao estudo da Geografia: Espaço, lugar, paisagem, 
natureza, cultura e técnica; localização e representação; Mapas, 
gráficos, localização (latitude e longitude). 

Aulas expositivas. 
Construção e análise de mapas, gráficos e tabelas. 
Projeção de slides-multimídia 
Exercícios 

 
11 / 02 a 29 / 02 

Teledetecção: satélites a serviço da questão ambiental; o mapa como 
instrumento ideológico e a produção cartográfica sobre a questão 
ambiental. 

Aulas expositivas. 
Construção e análise de mapas. 
Projeção de slides-multimídia. 

 

 
01 /03 a 14/ 03 

O papel da técnica e do trabalho na criação do espaço:  
Divisão internacional do trabalho e da produção; 
O espaço geográfico produzido/apropriado. 

Aulas expositivas. 
Análise de texto e exercícios. 
Apresentação de atualidades. 
Avaliação escrita. 

 
15 / 03 a 31 / 03 

Fluxos, estradas, redes de comunicação; 
A uniformização técnica e a desarrumação socioambiental. 

Aulas expositivas. 
Estudo dirigido. 
Trabalho em grupo. 

 
01 / 04 a 15 / 04 

O homem cria seu espaço: Brasil- Industrialização e política 
econômica: 
Introdução à industrialização brasileira. 
Crise do café e a política de substituição de importações. 

Aulas expositivas. 
 Análise de textos e exercícios. 
Avaliação escrita. 

 
18 / 04 a 29 / 04 

Economia brasileira: a abertura comercial, a privatização 
(neoliberalismo) e as concessões de serviços.  
 

Aulas expositivas. 
Apresentação de atualidades. 
Análise de mapas 
Análise de textos 
Exercícios 

 
02 /05 a 13 / 05 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Os espaços e os homens: o progresso das técnicas, produção de 
energia e os problemas socioambientais de ontem e de hoje. 
Produção mundial de energia; petróleo, carvão mineral, gás natural, 
energia hidroelétrica, biomassa. 
Energia e meio ambiente. 

Leitura, confecção e interpretação de textos, mapas, gráficos 
e tabelas. 
Análise de textos. 
Multimídia. 
Seminários. 
Maquetes 

 
16 / 05 a 31 /05 

A produção e consumo de energia no Brasil: petróleo e gás natural, 
carvão mineral, energia elétrica e os biocombustíveis. 

Aulas expositivas. 
Maquetes 
Projeção de slides-multimídia 
Seminários. 

 
01 / 06 a 15/ 06 

Características e crescimento da população mundial: 
 População mundial, população, povo e etnia: conceitos básicos.  
Crescimento populacional. 
Os fluxos migratórios e a estrutura da população. 
 

Aulas expositivas. 
Construção e análise de mapas. 
Projeção de slides-multimídia. 
Avaliação escrita. 

16 / 06 a 06 / 07 

Movimentos populacionais e estrutura da população. 
O contraste norte-sul e a nova migração internacional da população.  
 

Aulas expositivas. 
Análise de texto. 
Exercícios. 
Confecção de mapas. 
Produção de textos. 

18/07 a 29/07 
        

A formação e a diversidade cultural da população brasileira: 
Projeto Folclore. 
Principais movimentos internos e a emigração. 
 

Aulas expositivas. 
Estudo dirigido. 
Pesquisa-Trabalho em grupo. 
Exposição de cartazes sobre o Folclore. 

01/08 a 22/08 
          

Aspectos demográficos e estrutura da população brasileira: 
Crescimento vegetativo e transição demográfica. 
Estrutura da população brasileira. 
 

Aulas expositivas. 
 Análise de textos. 
Exercícios. 
Avaliação escrita. 

  23/08 a 12/09      

O espaço urbano e o processo de urbanização: 
Espaço urbano do mundo contemporâneo.  
Processo de urbanização e problemas sociais urbanos. 
Rede e hierarquia urbanas. 
 

Aulas expositivas. 
Análise de mapas 
Análise de textos 
Exercícios. 

    13/09 a 30/09        
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As cidades na economia global. 
O modelo brasileiro de rede de transportes;  
O transporte nas áreas urbanas e metropolitanas: transportes, 
comunicações e integração nacional. 
 

Leitura, confecção e interpretação de textos, mapas, gráficos 
e tabelas. 
Análise de textos. 
Produção de textos. 
Aulas dialogadas. 

 
       03/ 10 a 11/ 10 

As cidades e a urbanização brasileira:  
População urbana e rural, rede urbana brasileira. 
 
 

Aulas expositivas. 
Leitura, confecção e interpretação de textos, mapas, gráficos 
e tabelas. 
Análise de textos. 
Projeção de slides-multimídia 
Avaliação escrita. 

      13/10 a 24/10 
 

Regiões metropolitanas. 
Plano diretor e estatuto da cidade.  
 

Aulas expositivas. 
Construção e análise de mapas. 
Análise de textos. 
Exercícios. 
 

      25/10 a 07/11 

O espaço rural e a produção agropecuária:  
Sistemas de produção agrícola, revolução verde. 
 

Aulas expositivas. 
Análise de texto. 
Exercícios. 
Confecção de mapas. 
Produção de textos. 
Avaliação escrita. 

     08/11 a   22/11    

Biotecnologia e alimentos transgênicos, agricultura orgânica.  
 

Aulas expositivas. 
Estudo dirigido. 
Exercícios. 
 

     23/11 a 30/11 

A agropecuária no Brasil:  
Modernização agrícola. 
 

Aulas expositivas. 
Estudo dirigido. 
Exercícios. 
Avaliação escrita. 

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

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação3 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1- Ler, analisar e interpretar os 
códigos específicos da Geografia 
(mapas, gráficos, tabelas etc.) 
considerando-os como elementos de 
representação de fatos e fenômenos 
espaciais. 
 
 
2- Reconhecer os fenômenos 
espaciais a partir da seleção, 
comparação e interpretação, 
identificando as singularidades ou 
generalidades de cada lugar, 
paisagem e território. 
 
 
3- Reconhecer na aparência das 
formas visíveis e concretas do 
espaço geográfico atual a sua 
essência, ou seja, os processos 
históricos constituídos de diferentes 
tempos e os processos 
contemporâneos, conjunto de 
práticas de diferentes agentes, que 
resultam em profundas mudanças na  

 

Localização em mapas. 

Elaboração de texto. 

Avaliação escrita  

Caderno de cartografia. 

 
Trabalho extraclasse. 
Confecção de mapas.  
Confecção de gráficos, mapas e tabelas. 
 
 
 
 
 
Produção de textos. 
Construção de mapas. 
    Avaliação escrita  
    Debates. 
 

 

 

 
Clareza nas ideias. 
Utilização em legenda. 
Atendimento às normas técnicas. 
Cumprimento das tarefas individuais. 
Adequação das formas. 
 
 
Clareza na expressão oral e escrita. 
Pontualidade e cumprimento dos 
prazos. 
Interatividade, cooperação e 
colaboração. 
 
 
 
Adequação das fontes. 
Clareza nas ideias. 
Argumentação consistente. 
Pertinência das informações. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relatório contendo as informações 
selecionadas e organizadas. 
Mapas com as informações corretas. 
Tabela com dados precisos. 
 
 
Apresentação de um relatório com 
linguagem clara e informações 
selecionadas e organizadas. 
 
 
 
 
Participação no trabalho e atividades 
propostas. Mapa de acordo com critérios 
estabelecidos. 
Atividades apresentadas de acordo com 
o critério estabelecido. 
Participação nas aulas.  
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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organização e no conteúdo do 
espaço, tendo em vista as relações 
de trabalho, a incorporação de 
técnicas e tecnologias e o 
estabelecimento de redes sociais. 
 
 
 
4- Compreender e aplicar no 
cotidiano os conceitos básicos da 
Geografia. 
 Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em diferentes 
contextos históricos e geográficos. 
 
 
 
5- 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. 
 

 

Construção de mapas. 

 Avaliação escrita  

 Debates. 

 Produzir texto  

Trabalho em equipe. 

       

Avaliação escrita: objetiva          

Pesquisa em diversas fontes. 

Participação em seminário. 

Colocar em prática a preservação do 

ambiente escolar. 

 

 

Produção de texto . 

 Construção de mapas. 
Avaliação subjetiva. 
 
 
 
 
Confecção de gráficos, mapas e tabelas. 
Produção de textos. 
Construção de mapas. 
    Avaliação escrita  

 

 

 

 
Relacionamento de conceitos. 
Clareza na expressão oral e escrita.  
Cumprimento das tarefas individuais. 
 
 
 
 
 
 
Coerência e coesão 
Pertinência das informações. 
Pontualidade. 
Postura adequada, ética e cidadã. 
 

 
 
 
 
 

Adequação das fontes. 
Clareza nas ideias. 
Argumentação consistente. 
Pertinência das informações. 
 
 
Clareza nas ideias. 
Utilização em legenda. 
Atendimento às normas técnicas. 
Cumprimento das tarefas individuais. 
 
 
  

 

 
Entrega dos trabalhos no prazo 
estabelecido. 
Linguagem clara e informações 
precisas. 
Participação nos debates. 
 
 
Cumprimento das tarefas individuais 
de acordo com o critério 
estabelecido. 
 
Linguagem clara e informações 
precisas. 

 
      
 
 
 
 
Mapas com as informações corretas. 
Tabela com dados precisos 
Linguagem clara e informações 
precisas. 
 
 
Participação no trabalho e atividades 
propostas. Mapa de acordo com critérios 
estabelecidos. 
Atividades apresentadas de acordo com 
o critério estabelecido. 
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6- Compreender as transformações 
dos espaços geográficos como 
produto das relações 
socioeconômicas e culturais de 
poder.  
 
7- Entender as transformações 
técnicas e tecnológicas e seu 
impacto nos processos de produção, 
no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 
 
8- Compreender a sociedade e a 
natureza, reconhecendo suas 
interações no espaço em diferentes 
contextos histórico-geográficos.  
 
 
 
 
 

 

 

Localização em mapas. 

Elaboração de texto. 

Avaliação escrita  

 
 
Trabalho em equipe. 
Pesquisa  
Produção de texto. 
Apresentação oral. 
Debates 
 

 

 
Relacionamento de conceitos. 
Clareza nas ideias.  
Cumprimento das tarefas individuais. 
 
 
 
 
 
Interatividade, cooperação e 
colaboração. 
Organização. 
Clareza na expressão oral e escrita 
 
 
 

 

 

 
Apresentação de um relatório com 
linguagem clara e informações 
selecionadas e organizadas. 
 
 
 
 
 
Apresentação de um texto com 
informações selecionadas e 
organizadas. 
Participação no trabalho em equipe. 
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IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
  

 
X X X 

Março 
 X X X X 

Abril 
 X X X X 

Maio 
 X X X X 

Junho 
 X X X X 

Julho 
 X X X X 

Agosto 
 X X X X 

Setembro 
 X X X X 

Outubro 
 X X X X 

Novembro 
 X X X X 

Dezembro 
 X X X X 

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

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

Recursos audiovisuais. 

Jornais e revistas. 

Multimídia. 

Sites para pesquisa 

 

 

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

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

  “Deu Zica” 

  Folclore 

  Coração solidário 

  Que droga é essa? 
 
 

 

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

Recuperação contínua com retomada de conteúdo.  

Avaliação objetiva e subjetiva. 

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

Nome do professor: Vera Lúcia Pinto 

Assinatura:    

                                                                                                                    Data: 22/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 

X– Replanejamento                                       
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Etec  

Plano de Curso nº   213      aprovado pela portaria Cetec nº    134     de  05  / 10  /2012 

Etec: Etec Dr Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio 
 
 

Qualificação: Técnico em Administração 
 

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Componente Curricular: História 

Série: 1a C. H. Semanal: 2h/a 

Professor: Gabriela Cristina B. Engler Marques 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1- Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando regularidades, 

apresentando interpretações e prevendo evoluções. 

 

2- Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de 

produção de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem em seus 

desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos. 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio/PCN´s de História para o Ensino 
Médio 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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3- Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: imagens, quadros, pinturas, tabelas, 

gráficos, ícones, gestos, etc. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

 Introdução ao estudo da história temática:  
 - Historiografia. 
- Fontes históricas. 
- Movimento nova história. 

Aula expositiva introdutória; manuseio de fontes históricas; 
pesquisa empírica. Música: Eu nasci há dez mil anos atrás. 
 

 
04/02 a 19/02 

 Introdução ao estudo da história temática:  
 - Historiografia. 
- Fontes históricas. 
- Movimento nova história. 

Aula expositiva introdutória; manuseio de fontes históricas; 
pesquisa empírica. Música: Eu nasci há dez mil anos atrás. 
 

22/02 a 04/03 

 A importância do trabalho na construção da cultura e da 
história: 
- Evolução Primata-homem. 
- Ocupação da América. 
- Evolucionismo e teorias da evolução. 
- Primeiras comunidades. 

Aula com slides, mapas, figuras de fósseis. Música para 
discussão: homem primata. 
Documentário: Armas, germes e Aço, 

07/03 a 18/03 
 

A importância do trabalho na construção da cultura e da história: 
Teorias de ocupação da América. 

Aula com slides, mapas, figuras de fósseis. 21/03  a 01/04 

A importância do trabalho na construção da cultura e da história: 
Oriente próximo: sociedade, reinos e impérios. 
- Sociedades hidráulicas e M.P asiático, 
 

Aula expositiva introdutória, discussões, slide para estudo de 
cultura material dos povos em questão, trabalho com mapas 

de localização. 

 
04/04 a 15/04 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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A importância do trabalho na construção da cultura e da história: 
Oriente próximo: sociedade, reinos e impérios. 
- Egito, 
- Pérsia, 
 

Aula expositiva introdutória, discussões, slide para estudo de 
cultura material dos povos em questão, trabalho com mapas 

de localização. 
18/04 a 29/04 

A importância do trabalho na construção da cultura e da história: 
Oriente próximo: sociedade, reinos e impérios. 
- Fenícia, 
 

Aula expositiva introdutória, discussões, slide para estudo de 
cultura material dos povos em questão, trabalho com mapas 

de localização. 
02/05 a 13/05 

A importância do trabalho na construção da cultura e da história: 
Oriente próximo: sociedade, reinos e impérios. 
- Hebreus/judeus 

Aula expositiva introdutória, discussões, slide para estudo de 
cultura material dos povos em questão, trabalho com mapas 

de localização. 
16/05 a 27/05 

As transformações pelas quais passou o trabalho compulsório 
da Antiguidade à Contemporaneidade: 
O mundo grego: 
- Formação/povoamento. 
- Política, economia e sociedade. 
 

Aula expositiva introdutória; leitura de trechos de fontes 
escritas selecionadas; slide para história da arte; roda 
histórias de mitos gregos. 

 
30/05 a 10/06 

História da arte: cultura clássica. 
História da Filosofia: mitos X logos, surgimento da filosofia. Política e 
democracia. O pensamento de Sócrates, Aristóteles e Platão. 

Aula expositiva introdutória; leitura de trechos de fontes 
escritas selecionadas; slide para história da arte; roda 
histórias de mitos gregos. 

13/06 a 24/06 

 
Modalidades de trabalho compulsório: escravidão, escravismo e 
opressão; 
- O mundo romano 
- Formação/povoamento. 
- Política, economia e sociedade. 
- Modo de produção escravista. 
História da arte: cultura clássica. 

Aula expositiva introdutória; leitura de trechos de fontes 
escritas selecionadas; slide para história da arte. 
Filme: O Clube do Imperador. 

 
27/06 a 06/07 

Nascimento e expansão do Islã. 
 

Aula expositiva introdutória; leitura de trechos de fontes 
escritas selecionadas; estudo dirigido. Leitura de textos de 
jornais atuais sobre o conflito árabe israelense. 

 
18/07 a 29/07 
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Crise do Império Romano e ascensão do Modo de produção 
Feudal. 
- Economia, política e sociedade feudal. 
História da arte: Arte Medieval. 
História da Filosofia: Teocentrismo e fé. Santo Agostinho e São João 
da Cruz. 

Aula expositiva introdutória; leitura de trechos de fontes 
escritas dos autores trabalhados; slide para estudo de obras 
de arte e rádio para músicas.  

 
01/08 a 12/08 

 
Crise do Império Romano e ascensão do Modo de produção 
Feudal. 
- Economia, política e sociedade feudal. 
História da arte: Arte Medieval. 
História da Filosofia: Teocentrismo e fé. Santo Agostinho e São João 
da Cruz. 

Aula expositiva introdutória; leitura de trechos de fontes 
escritas dos autores trabalhados; slide para estudo de obras 
de arte e rádio para músicas.  

15/08 a 26/08 

As transformações pelas quais passou o trabalho livre, da 
Antiguidade às grandes navegações: 
Ascensão do Modo de Produção Capitalista: 

- Crise do Modo de Produção Feudal. 
- Cruzadas. 
- Ascensão da Burguesia. 
- Formação dos Estados Nacionais e a Absolutização do 
poder. 

 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates. Aulas demonstrativas com fontes históricas, 
abordando técnicas de trabalho com as mesmas. 
 

29/08 a 09/09 

As transformações pelas quais passou o trabalho livre, da 
Antiguidade às grandes navegações: 
Ascensão do Modo de Produção Capitalista: 

- Crise do Modo de Produção Feudal. 
- Cruzadas. 
- Ascensão da Burguesia. 
- Formação dos Estados Nacionais e a Absolutização do 
poder. 

 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates. Aulas demonstrativas com fontes históricas, 
abordando técnicas de trabalho com as mesmas. 
 

12/09 a 23/09 
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História da Filosofia: reflexões sobre o poder político; a teoria do 
direito divino de governar; Maquiavel: os fins justificam os meios; 
Bodin: a defesa do governo nas mãos de um só; Hobbes: a 
necessidade de um Estado soberano. 
 
As grandes epidemias da História: Projeto interdisciplinar “Deu 
Zika” 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates. Aulas demonstrativas com fontes históricas, 
abordando técnicas de trabalho com as mesmas. 
 

26/09 a 07/10 
 

A Nova Medida do Homem: 
- Arte do renascimento. 
- Renascimento Científico. 

 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates. Aula slide com imagens do Renascimento. 

10/10 a 21/10 

A Nova Medida do Homem: 
- Arte do renascimento. 
- Renascimento Científico. 

 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates. Aula slide com imagens do Renascimento. 

24/10 a 04/11 

A Nova Medida do Homem: 
- Arte do renascimento. 
- Renascimento Científico. 

 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates. Aula slide com imagens do Renascimento. 

07/11 a 18/11 

Mercantilismo e grandes navegações. 
Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates 

21/11 a 02/12 

Mercantilismo e grandes navegações. 
Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates 

05/12 a 16/12 

 
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

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

 

III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

-  Utilizar conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva interdisciplinar.  
-  Perceber o eventual caráter 
aleatório e não determinístico de 
fenômenos naturais e 
socioculturais. 
 

- Identificar elementos e processos 
culturais que representam mudanças 
ou registram continuidades/ 
permanências no processo social.  
 

a) Apreço pela pesquisa e pelo 
conhecimento.  
b) Interesse em conhecer a realidade. 
 
 
 
 
 
 

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

-  Utilizar conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva interdisciplinar.  
- Relacionar os espaços físicos 
ocupados com a condição social 
e a qualidade de vida de seus 
ocupantes.  

- Detectar, nos lugares, a presença de 

elementos culturais transpostos de 
outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação 
estabelecidas entre eles. 
 

a) Sentimento de pertencimento e 
comprometimento em relação às 
comunidades das quais faz parte. 
 b) Interesse pela realidade em que 
está inserido. 

Entender e utilizar textos de diferentes 
naturezas: imagens, quadros, pinturas, 
tabelas, gráficos, ícones, gestos, etc. 

Expressar quantitativa e 
qualitativamente dados 
relacionados a contextos 
socioeconômicos, científicos ou 
cotidianos. 

- Reconhecer a importância da 
comunicação nas relações 
interpessoais.  
 

a) Valorização das possibilidades de 
descobrir-se a si mesmo a ao mundo 
através das manifestações da língua 
pátria.  
b) Interesse e responsabilidade em 
informar e em se comunicar de forma 
clara e íntegra. 

 
 

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

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

 
X   X X 

Março 
  X X X   

Abril 
X         

Maio 
    X     

Junho 
    X   X 

Julho 
      X X 

Agosto 
      X   

Setembro 
    X     

Outubro 
          

Novembro 
    X   X 

Dezembro 
    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) 

COTRIM, Gilberto. História Global. Volume 1. Editora Saraiva. 2015. 

Vainfas, Ronaldo. HISTÓRIA. volume 1. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Chauí, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática. 1999.  

Tharnas, Richard. A Epopeia do Pensamento Ocidental. 

Schimit, Mário. Nova História Crítica. Ed Nova Geração. 

Documentário: Armas, Germes e Aço. 

FilmE: o CLUBE DO IMPERADOR. 

Filme: O Contador de Histórias 

Jornais: Folha de São Paulo. Estadão. 

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

Filmes. Documentários, trechos de filmes, propagandas etc., em TV, fitas VHS, DVDs e CDRom 

 
 

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 às 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 
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Novembro 
Dias 10,11,12 – Mostra de GE 
Dias 26 - Simulado  Final 
Dias 29 e 30 –  Apresentação dos TCCs 
 
Projetos do Ensino Médio: 
- “Deu Zica” 
- Folclore 
- Coração solidário 
- Drogas tô fora 
 
 
 
 
 

 
 

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

Propor pesquisas, exercícios, atendimento individualizado, além de aulas de revisão e esclarecimento de dúvidas. 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 

X– Replanejamento 
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Plano de Curso nº  213     aprovado pela portaria Cetec nº 134   de 05 /10 /2012 

Etec Doutor Júlio   Cardoso 

Código: 078 Município: Franca  

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 
Integrado ao Ensino Médio 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de 
Auxiliar Administrativo 

Área de conhecimento : Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Componente Curricular: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS E COMUICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Série:  1º                                                   C.H. Semanal: 2h/a 

Professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores1 

1. Competência: Usar linguagens estrangeiras modernas como instrumento de acesso a 

informações, a outras culturas ou etnias e para comunicação interpessoal. 

Habilidades: 1.1 Utilizar estratégias verbais e não verbais para favorecer e efetivar 

comunicação e alcançar o efeito pretendido, tanto na produção quanto na leitura de texto. 

1.2 Utilizar as línguas estrangeiras como instrumento de acesso à pesquisa, à consulta de 

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 

Ensino Médio 
 

 

Ensino Médio 
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sites na Internet e outras fontes; à diferentes manifestações culturais de outros povos, 

expressas em suas próprias línguas. 

Valores: Valorizar manifestações culturais de outros povos conhecê-las e usufruí-las. 

2. Competência: Entender e utilizar diferentes textos: tabelas, gráficos, ícones, etc. 

Habilidades: 2.1 Traduzir mensagens de uma para outra forma de linguagem. 

2.2 Traduzir a linguagem discursiva para outras linguagens (simbólicas) e vice-versa. 

2.3 Interpretar e construir legendas, diagramas, plantas, mapas, cartazes sinalizadores,  

linhas do tempo, esquemas. 

Valores: 2.1 Gosto pelo aprender. 

2.2 Versatilidade e criatividade. 

3. Competência: Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens,  

relacionando textos com seus contextos, segundo diferentes aspectos: natureza, função, 

organização, estrutura, condições de produção/recepção (ou seja, intenção, época, local, 

interlocutores participantes da criação e propagação de ideias e escolhas, etc. 

Habilidade: 3.1 Localizar histórica e geograficamente os textos analisados e os fatos,  

objetos e personagens que deles constam conforme cronologia, periodização e referenciais. 

espaciais pertinentes 

3.2 Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes linguísticas, de registro ou de  

estilo. 

3.3 Situar as diversas produções da cultura em seus contextos culturais. 

Valores: Gosto pela pesquisa e apreço pelo conhecimento. 
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II – Plano Didático  

 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Apresentação das competências, habilidades e valores. 
Recepção aos alunos. 

Aula expositiva 
Atividade de interação da comunidade escolar 

11/02 a 19/02 

Countries and nationalities 
Countries and nationalities exercises 

Leitura e interpretação do texto em grupo  
Aulas com exercícios orais e escritos 
 

22/02 a 26/02 

Verb to be (forma afirmativa) 
Verb to be (forma negativa) 

Sorteio dos países para elaboração de trabalho de pesquisa 
em grupo a ser apresentado (English-speaking countries) 
Aulas expositivas com exercícios para prática do conteúdo 

29/02 a 04/03 

Verb to be (forma interrogativa) 
Wh questions 

Aulas expositivas com exercícios para prática do conteúdo 07/03 a 11/03 

Apresentação dos trabalhos sobre “English-speaking countries” 
Projeto “Deu Zika”  

Apresentação dos trabalhos e feedback 
Leitura de texto que  aborde o tema 

14/03 a 18/03 

Finalização das apresentações dos trabalhos sobre “English-speaking 
countries.”  
Interpretação de texto: “you know you´re Brazilian when...” 

Finalização das apresentações e feedback  
Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 

21/03 a 25/03 

“Food vocabulary” 
‘Simple Present” (forma afirmativa) 

Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 28/03 a 01/04 

‘Simple Present” (forma negativa) 
“Simple Present” (forma interrogativa) 
Lançamento do Projeto “Coração Solidário” 

Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 04/04 a 08/04 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Advérbios de frequência Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 11/04 a 15/04 

Texto da área de informática  Leitura e interpretação de texto técnico 18/04 a 20/04 

Revisão e Avaliação: conteúdo do bimestre Avaliação individual. Recuperação contínua 25/05 a 29/04 

Correção e comentários da avaliação  
Interpretação de texto: “Together we can save the people and planet” 
Semana Paulo Freire  
Texto da área de informática 

Aula dialogada com participação dos alunos 
Leitura e interpretação do texto. Análise dos gêneros textuais 
Texto da área de informática 

02/05 a 06/05 

Months 
Ordinal Numbers 

Aulas expositivas seguidas de exercícios orais e escritos 09/05 a 20/05 

Interpretação de texto: “Do’s and Don’t’s while traveling” 
 

Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 23/05 a 27/05 

Discussão sobre o texto: “Teens who are changing the world” 
 

Discussão em grupos 30/05 a 03/06 

Subject and object pronouns 
Apresentação das Empresas e Cooperativas 

Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 06/06 a 10/06 

Revisão do conteúdo do semestre para o simulado Aulas dialogadas e com exercícios 13/06 a 17/06 

Simulado 
Correção e comentários do simulado 

Simulado 
Correção e comentários do simulado. Recuperação contínua 

18/06 a 25/06 

Dicas de leitura e simulados do ENEM  
Texto da área de informátcia 

Aulas expositivas e exercícios com a participação dos alunos  
Texto da área de informática 

27/06 a 08/07 

Vocabulário e questionário: “Multiple intelligences”  
Cognates 

Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 18/07 a 22/07 
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Modifiers: Word order 
 

Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 25/07 a 29/07  

Plural nouns Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 01/08 a 05/08 

Plural nouns (plural irregular) Aulas expositivas seguidas de exercícios de “lilstening” 08/08 a 12/08 

Projeto Folclore  - “Folk in the USA” 
Apresentação de trabalho sobre o folclore nos Estados 
Unidos 

15/08 a 19/08 

Texto: “The essential of language teaching” 
Adverbs 

Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 
Identificação dos “adverbs” no texto lido 

22/08 a 26/08 

Adverbs: exercises 
Suffix 

Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 29/08 a 02/09 

Suffix 
Writing: tips to learn English 

Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 
Produção de texto simples com dicas para aprender Inglês 

05/09 a 09/09  

Revisão e Avaliação: conteúdo do bimestre 
Etec in Concert 

Avaliação individual. Recuperação contínua 12/09 a 16/09 

Correção e comentários da avaliação 
Comic strips: Technology 
Texto técnico de informática  

Correção e comentários da avaliação 
Leitura de tirinhas e exercícios de compreensão 
Texto da área de informática 

19/09 a 23/09 

“Modal verb: Can” (formas afirmativa e negativa) 
“Modal verb: Can” (forma interrogativa) 

Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 26/09 a 30/09 

Simple Past: verb to be Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 03/10 a 07/10 

Simple Past: regular and irregular verbs Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 10/10 a 14/10 

Simple Past (formas afirmativa, negativa e interrogativa) Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 17/10 a 21/10 
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Texto: “Summer Job etiquette for teenagers” 
Sufixos: -er, -ee 

Identificação de subtítulos e sufixos no texto 24/10 a 27/10 

Linking words 
...ing forms 
Apresentação da Mostra de GE 

Aulas expositivas seguidas de exercícios de fixação 03/11 a 12/11 

Revisão do conteúdo do semestre para o simulado 
Simulado 

Aulas dialogadas e com exercícios 
Simulado 

16/11 a 26/11 

Correção e comentários do simulado 
Texto técnico de informática 

Correção e comentários do simulado. Recuperação contínua 
Texto da área de informática 

29/11 a 07/12 

 
Revisão de conteúdo 

 
Recuperação Final 

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 

Usar línguas estrangeiras modernas 
como instrumento de acesso a 
informações, a outras culturas ou etnias e 
para comunicação interpessoal. 
 
 

 
 

Entender e utilizar textos de diferentes 
natureza: tabelas, gráficos, ícones, 
gestos, etc. 
 
 
 
 
 
Analisar, interpretar e aplicar os recursos 
expressivos das linguagens, relacionando 
textos com seus contextos 
 
 
 
 
 

Propor uma situação-problema 
que possa ser solucionada a 
partir da leitura e interpretação 
de um texto e que demande a 
elaboração de um discurso 
escrito ou oral. 
 

 

Traduzir tabelas, gráficos, 
fórmulas, expressões algébricas, 
expressões geométricas, ícones, 
gestos, etc., em linguagem 
discursiva. 

 
 
 

Propor a produção de textos de 
diferentes tipos sobre temas 
determinados e com objetivos 
específicos 

 
Coerência na escolha de dados 
pesquisados 
 
 
 
 
 
 
Coerência ao efetivar a tradução entre 
as duas linguagens 
 
 
 
 
 
Criticidade na abordagem das 
diferenças das línguas em questão. 
 

 

 

 

 

 

Uso adequado das fontes de pesquisa 
e de novas aprendizagens em Língua 
Inglesa. 
 
 
 
Linguagem discursiva adequada à 
linguagem das tabelas, gráficos, etc. 
 
 
 
 
 
 
Relação coerente das diferentes 
expressões com as diferentes 
situações. 
 
 

 

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

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X X X X X 

Março 
X X X X 

 
Abril 

X X X X 
 

Maio 
X X X X X 

Junho 
X X X X 

 
Julho 

X X X X X 

Agosto 
X X X X 

 
Setembro 

X X X X 
 

Outubro 
X X X X X 

Novembro 
X X X X 

 
Dezembro 

X X X X X 

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

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 1 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) 
Propor atividades, usar recursos e metodologias diferenciadas: aula dialogada com participação dos 
alunos, leitura e interpretação  e produção do texto; análise dos gêneros textuais, reorientar a 
aprendizagem, diagnosticar e atender individualmente.  

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 
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IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
_____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 

X– Replanejamento 
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Etec  

Plano de Curso nº  213     aprovado pela portaria Cetec nº 134   de 05/10/2012 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Código: 078 

Eixo Tecnológico: 

Habilitação Profissional: Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio 

Habilitação Profissional: Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio 

Área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Língua Portuguesa, Literatura e comunicação profissional. 

Série: 1º                                                    C.H. Semanal: 4h/a 

Professor: William Fernando Ferreto 

 

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:1.1.Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva 
etc. pertinentes a diferentes contextos e situações. 
1.2. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
1.3. Elaborar e/ou fazer uso de textos (escritos, orais, iconográficos)  pertinentes a  diferentes 
instrumentos  e meios de informação e  formas de expressão, tais como jornais, quadrinhos, 
charges, murais, cartazes, dramatizações, home page,  poemas, monografias, cartas, ofícios, 
abaixo-assinados, propaganda, expressão corporal, jogos, música etc. 
1.4. Identificar e/ou utilizar fontes e documentos pertinentes à obtenção de informações 
desejadas. 
Valores: 
a) Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais. 

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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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. 
2-Competência: Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia 
pertinente. 
Habilidades: 
2.1. Adequar o  discurso ao vocabulário  específico e características pessoais  e sociais dos  
interlocutores ou do público alvo. 
2.2. Reconhecer e utilizar terminologia e  vocabulários específicos a cada situação. 
2.3. Utilizar dicionários de línguas,  especializados em áreas de conhecimento e/ou profissionais. 
2.4. Incorporar ao vocabulário  termos  específicos da área  científica, artística, literária e 
tecnológica.  
Valores: 
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. 
3- Competência: Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, segundo os seguintes aspectos:  natureza; função; 
organização; estrutura; condições de produção e de recepção. 
Habilidades: 
3.1. Localizar historicamente e geograficamente os textos analisados e os fatos, objetos e 
personagens que deles constam conforme cronologia, periodização  e referenciais espaciais 
pertinentes. 
3.2. Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes linguísticas, de registro ou de 
estilo. 
3.3. Situar as diversas produções da cultura em seus  contextos culturais. 
3.4. Explorar as relações entre  linguagem coloquial e formal. 
Valores: 
a) Apreço pela pesquisa e pelo conhecimento. 
b) Interesse em conhecer a realidade. 
4-Competência: Entender  as tecnologias da informação e comunicação  como meios ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimentos. 
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. 
4.3. 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.  
Valores: 
a) Criticidade diante dos meios de comunicação. 
b) Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação. 
5-Competência: Colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e 
expressão. 
Habilidades: 
5.1.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. 
5.2. Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequadas a cada situação. 
5.3. Utilizar categorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico, literário ou 
outros.  
5.4.. Acionar, selecionar, organizar  e articular conhecimentos para construir argumentos e 
propostas. 
Valores:a- Iniciativa.b- Criticidade.  c- Independência na emissão e recepção da informação. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Usos da Língua: 
Elementos da comunicação- Língua e linguagem 
 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

15/02/2016 

 Língua e linguagem 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

15/02/2016 

Funções da linguagem 
Leitura de texto verbal e não verbal 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

16/02/2016 a  
18/02/2016 
 

Relação entre oralidade e escrita 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

22/02/2016 

Variantes linguísticas  

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

23/02/2016 a 
03/03/2016 

Variantes linguísticas 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

07/03/2016 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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- conotação e denotação; 
Figuras de linguagem; 
 
 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

08/03/2016 a 17/03/2016 

- ortografia oficial; 
- acentuação 
 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

21/03/2016 a 31/03/2016 

Ensino da Gramática: 
- revisão gramatical-- classes de palavras 
Estrutura das palavras e formação de palavras 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

04/04/2016 

Ensino da Gramática: 
- revisão gramatical-- classes de palavras 
Estrutura das palavras e formação de palavras. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

05/04/2016 a 07/04/2016 

Procedimentos de leitura; 
- leitura de imagens; - linguagem não verbal Diálogo entre textos: 
- a arte de ler o que não foi dito- intertextualidade; 
 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

11/04/2016 a 14/04/2016 

Procedimentos de leitura; 
- leitura de imagens; - linguagem não verbal Diálogo entre textos: 
- a arte de ler o que não foi dito; - intertextualidade; 
 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

18/04/2016 

Ambiguidade -  

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

19/04/2016 a 21/04/2016 
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Ambiguidade 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

25/04/2016 a 28/04/2016 

Texto como representação do imaginário e a construção do 
patrimônio cultural 

Aula dialogada 02/05/2016 

Trovadorismo – Cantigas de amor e de amigo, escárnio e maldizer. 
Cantigas trovadorescas da contemporaneidade  

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

03/05/2016 a 24/05/2016 

Humanismo – Gil Vicente  
Auto da Barca do inferno/ farsas e autos  

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

26/06/2016 a 06/06/2016 

Classicismo – contexto histórico, autores, Os Lusíadas, 
Poemas da lírica camoniana 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

07/06/2016 a 21/06/2016 

Quinhentismo – literatura de viagem/ literatura de informação. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

23/06/2016 a 27/06/2016 

Quinhentismo – literatura de viagem/ literatura de informação. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

28/06/2016 a 07/07/2016 

Texto narrativo Atividade escrita 11/07/2016 a 25/07/2016 
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Classe de palavras 

Atividades variadas em grupo ou individuais, leitura e 
interpretação de textos variados, atividades que favoreçam o 
uso das funções comunicativas da linguagem, orais ou 
escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

26/07/2016 a 01/08/2016 

Ortografia oficial - novo acordo ortográfico 

Atividades variadas em grupo ou individuais, leitura e 
interpretação de textos variados, atividades que favoreçam o 
uso das funções comunicativas da linguagem, orais ou 
escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

02/08/2016 a 08/08/2016 

Barroco – contexto histórico, características, autores 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

09/08/2016 a 15/08/2016 

Barroco em Portugal e no Brasil  -  
Gregório de Matos, Pe Vieira – poemas e sermões. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

16/08/2016 a 18/08/2016 

Barroco em Portugal e no Brasil  -  
Gregório de Matos, Pe Vieira – poemas e sermões. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

22/08/2016 a 01/09/2016 

Análise e a produção de textos técnicos específicos da área de 

atuação do profissional técnico  Ofícios;  Memorandos;  
Comunicados; 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. Redação de textos técnicos 

05/09/2016 

Texto descritivo Atividade escrita 06/09/2016 a 15/09/2016 

Análise e a produção de textos técnicos específicos da área de 

atuação do profissional técnico  Cartas;  Avisos;  Declarações;  

Recibos.  E-mails. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. Redação de textos técnicos. 

19/09/2016 a 26/09/2016 
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Texto como representação do imaginário e a construção do 
patrimônio cultural: 
- Arcadismo. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

27/09/2016 a 29/09/2016 

Arcadismo - poetas no Brasil e em Portugal 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

03/10/2016 a 13/10/2016 

Diálogo entre textos:  
- a ladeira da Saudade - Ganymédes José. 
 

Atividade dialogada – leitura e interpretação de texto 17/10/2016 

Ensino da gramática: 
- ortografia oficial. 
- classes de palavras: pronome, verbo e numeral. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. Seminários. 

18/10/2016 a 31/10/2016 

Intertextualidade - figuras de linguagem Leitura e interpretação de texto 01/11/2016 a 21/11/2016 

Diálogo entre textos: 
- articulação textual; 
- coesão / coerência; 
- texto persuasivo; 
- artigo de opinião; 
- leitura de texto literário e não literário. 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos. 

22/11/2016 a 01/12/2016 

Revisão movimentos literários e a construção do patrimonial cultural 

Aula expositiva, atividades variadas em grupo ou individuais, 
leitura e interpretação de textos variados, atividades que 
favoreçam o uso das funções comunicativas da linguagem, 
orais ou escritos, execução de exercícios progressivos e 
sequenciados, reflexão e criação. 

05/12/2016 a 06/12/2016 

Literatura Africana: Os conhecimentos sobre literatura africana serão 
abordados através da contextualização da África e da leitura de textos 
de autores africanos, (Mia Couto, Antônio Jacinto do Amaral Martins, 
Pepetela) 
 

Atividades variadas em grupo ou individuais, leitura e 
interpretação de textos relacionados aos temas da Literatura 
Africana. 

08/12/2016 a 12/12/2016 
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Literatura Africana: Os conhecimentos sobre literatura africana serão 
abordados através da contextualização da África e da leitura de textos 
de autores africanos, (Mia Couto, Antônio Jacinto do Amaral Martins, 
Pepetela) 
 

Atividades variadas em grupo ou individuais, leitura e 
interpretação de textos relacionados aos temas da Literatura 
Africana. 

13/12/2016 a 16/12/2016 

 

III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação3 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1,3,5 
 
 
 
 
 
 
1,3,5 
 
 
 
 
1,2,3,5 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

Demonstrar competência linguística em 
situações práticas. 
 
 
 
 
Uso adequado da linguagem escrita e 
coerência e coesão no processamento 
do texto. 
 
 
Domínio no uso adequado de 
tecnologias específicas para cada 
situação exigida. 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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1,3,4,5 
 
 
 
 
2,3,4,5 
 
 
 
1,4,5 
 
 
2,3,4 
 
 
 
 
1,3,4,5 
 
 
 
1,3,4 

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 

Mostrar domínio da linguagem em várias 
situações de interlocução. 
 
 
Contextualização histórica, criticidade, 
interdiscursividade e intertextualidade. 
 
 
Clareza, adequação, liberdade 
linguística. 
 
 
 
 
Identificar, relacionar, classificar 
estruturas e formular propostas. 
 
 
Conscientização sobre a importância do 
poder da linguagem na sociedade. 
 
 
 
Argumentatividade e coerência 
expressas no relatório, acerca do 
patrimônio cultural. 

Uso dos recursos expressivos, em 
textos orais e escritos, que a linguagem 
oferece. 
 
Capacidade em analisar obras clássicas 
e valorizar 
A cultura para o bem da Humanidade 
 
 
Uso competente da linguagem oral e 
escrita em situações de interlocução. 
 
 
 
Em avaliação objetiva e em produção 
textual verificar o domínio da norma 
culta. 
 
 
Produção textual escrita e 
posicionamento crítico perante o grupo. 
 
 
 
Mudança de postura no ambiente 
escolar, cuidando, respeitando e 
difundindo o patrimônio cultural local e 
mundial. 

 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

IV – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
X X X X 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) 

ABAURRE, Maria Luíza M.; PONTARA, Marcela; ABAURRE, Maria Bernadete M. Português – Contexto, 
Interlocução Sentido. Editora Moderna. 2014. 1ª edição (volume 1). 
FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de; MARUXO Jr, José Hamilton.  Língua Portuguesa – 
Linguagem e Interação. Editora Ática. 2011. 1ª edição (volume 1). 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva: texto, semântica e 
interação.  
TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Português: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2000. (Coleção Novos 
Tempos). 
TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática, literatura e redação. São Paulo: Scipione, 1997. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 4. ed. 
A LADEIRA DA SAUDADE – Ganymedes José 
A revolução dos bichos – George Orwel 
Auto da barca do inferno – Gil Vicente 
Dois amigos e um chato -  (Stanislaw Ponte Preta) 
Capitães da Areia-  Jorge Amado  
 

 

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

A recuperação contínua estará inserida no cotidiano da sala de aula, assim que as dificuldades forem 
identificadas, através de avaliações realizadas durante o período letivo.    

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: William Fernando Ferreto 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 

 
 
 
______________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

X– Replanejamento 
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Etec  

Plano de Curso nº   213      aprovado pela portaria Cetec nº   134     de    05  / 10 /2012 

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código:078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico de 
Administração Integrado ao Ensino Médio 
 

Qualificação Profissional Técnica de Nível 
Médio de Auxiliar Administrativo 
 

Área de conhecimento:  Ciências da Natureza e suas Tecnologias  

Componente Curricular: Matemática 

Série:1º C. H. Semanal:4,0 

Professor: Rui Barcellos Rodrigues 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores 
 

1. Competência: Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua moderna, como 
na linguagem matemática, usando a terminologia correta.  
 
Habilidades : 
1. Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva etc. 
pertinentes a diferentes contextos e situações.  
2. Utilizar a representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções, 
conhecimentos, experiências etc.  
3. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc  
4. Identificar e / ou utilizar fontes e documentos pertinentes à obtenção de informações 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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desejadas.  
 
Valores e Atitudes : 
a) Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais.  
b) Valorização das possibilidades de descobrir-se a si mesmo e ao mundo através das 
manifestações da língua da pátria.  
c) Interesse e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e 
íntegra.  
 
2.  Competência: Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, 
gráficos, expressões etc).  
 
Habilidades :  
1. Traduzir mensagens de uma para outras formas de linguagem.  
2. Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens (simbólicas) e vice 
versa.  
3. Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos sócio-
econômicos científicos e / ou cotidianos.  
4. Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, diagramas, 
fórmulas, tabelas, gráficos, plantas, mapas, cartazes sinalizadores, linhas do tempo, 
esquemas, roteiros, manuais etc.  
5. Observar e constatar a presença, na natureza ou cultura, de uma diversidade de 
formas geométricas e utilizar o conhecimento geométrico para leitura, compreensão e 
ação sobre a realidade.  
 
Valores e Atitudes :  
a) Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de 
comunicação.  
b) Criticidade na escolha dos símbolos e linguagens mais adequados a cada situação.  
c) Preocupação com eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações.  
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Tema 1 - Revisão sobre equações do 1º grau, e inequações do 
1º grau operações com frações,dizima periódica, problemas do 
1º grau, sistemas de equações do 1º grau e problemas,etc.  
 

Apresentar exemplos, exercícios de diversos tipos  
 

 
10/02 a 26/02 

 

Tema 2 – Revisão sobre equações do 2º grau, equações 
incompletas e completas utilizando as formulas de Baskara, 
soma e produto, fatoração etc.  
 

Oferecer exercícios de revisão abrangendo todos os 
tipos de situações que envolve equações do 2º grau  
 

 
29/02 a 18/03  

 

Tema 3 - Revisão sobre porcentagem, juros simples e 
compostos  
 

Revisar conceitos e mostrar a grande utilização destes 
itens na vida cotidiana  
 

21/03 a 01/04  
 

Tema 4 – Conjuntos Numéricos, Reta Real, Intervalos, 
Inequações Simples.  
 

Apresentar modelos. Oferecer exercícios seqüenciais. 
Incentivar pesquisa.  
 

04/04 a 15/04  
 

Tema 5 – Funções definidas por: fórmulas, domínio, contra-
domínio, conjunto imagem, gráficos, etc.  
 

Justificar, atribuir significado. Aula expositiva  
 

18/04 a 29/04  
 
 

Tema 6 – Função do 1º (afim), definição, gráfico, função 
crescente e decrescente, sinal e inequações produto e 
quociente  

Aula expositiva. Memorização do estudo.  
 

02/05 a 10/06  
 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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Tema 7 – Função quadrática, definição, gráfico, vértice da 
parábola, zero da função, imagem, sinal e inequações.  
 

Oferecer exercícios seqüenciais. Memorizar para 
chegar a contextualização.  
 

13/06 a 05/08  
 

Tema 8 – Função modular, função definida por mais de uma 
sentença, módulo, imagem , função composta e função inversa.  
 

Justificar, atribuir significado. Memorizar estudo  
 

08/08 a 19/08  
 

Tema 9 – Função Exponencial, Potência, Radiciação, 
Equações Exponenciais e Inequações.  
 

Apresentar modelo. Utilizar recursos tecnológicos  
 

22/08 a 23/09  
 

Tema 10 – Função Logarítma, Logaritmo, Base, Propriedades 
operatórias, equações e inequações logarítmicas, operações 
utilizando logaritmos decimais, com mantissa característica etc.  
 

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

26/09 a 28/10  
 

Tema 11 – Progressões, Seqüências Numéricas, PA, Termo 
Geral, Somas dos termos, PG, Termo geral, Somas dos termos 
de uma PG finita e infinita.  
 

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

31/10 a 16/12  
 

 

III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação3 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Competência: Exprimir-se com 
correção e clareza, tanto na língua 

Proposição de uma situação 
problema e observação e 
analise do discurso oral ou 

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

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

                                                           
3
 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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moderna, como na linguagem 
matemática, usando a terminologia 
correta.  
 
2. Competência: Ler, interpretar e 
utilizar representações 
matemáticas(tabelas, gráficos, 
expressões etc).  
 
 

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  
 
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  

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

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

Março  X  X  

Abril  X X X  

Maio X X  X  

Junho X X X X  

Julho X     

Agosto  X  X  

Setembro  X X X  

Outubro  X  X  

Novembro 
 X 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) 

- Matemática – Ciências e Aplicações – 1 – Gelson Iezzi e outros autores – Editora Atual  
- M. Paiva – Matemática – Vol.1 – Editora Moderna  
- Questões de concursos e vestibulares.  
 

 
 

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

Eventos: 
- 14/03 a 18/03 –  apresentação do projeto“ Deu ZIKA” 
- 07/04- Lançamento do projeto “Coração Solidário” 
- 20/04 – passeio cultural à São Paulo . 
- 10/05 a 12/05 -  “Semana Paulo Feire” 
- 06/05 a 07/05 – “Apresentação das Empresas e Cooperativas” 
- 18/06 – Simulado Bimestral 
- 24/06 – Festa Junina 
- 12/08 – Visita as creches 
- 15/08 – Dia da Informática 
- 21/08 – Festa do Folclore  
- 16/09 – Etec in concert 
- 17/10 a 21/10 –  apresentação das peças teatrais 
- 10/11 a 12/11 – Mostra de GE 
- 26/11 - Simulado  Final 
- 29/01 e 30/11 –  Apresentação dos TCC 
 
Projetos: 
- “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, interdisciplinares e Clickideia. Os resultados obtidos 
nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo.  
 
 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Rui Barcellos Rodrigues 

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

Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em conformidade com a 
Proposta Curricular para o Ensino Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 
Unidade Escolar.  

 

 
Nome da coordenadora : Rosangela Parzewski Neves 
 
Assinatura:                                                                                        Data :   
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 

 
 
 
 
 
 
 

X– Replanejamento 
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Etec  

Plano de Curso nº 213       aprovado pela portaria Cetec nº  134   de      05/10/2012 

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código:078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: :Técnica de Nível 
Médio de Técnico em Administração 
 
 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de 
Assistente Administrativo 

Área de conhecimento: Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. 

Componente Curricular: Química 

Série:1º ADM C. H. Semanal: 2 

Professora: Nilma Aparecida Rossato Vaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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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. 

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 conteúdo de 
suas comunicações. 
2.1 Competência: Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios 
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.  
Competência: Questionar processos naturais, sócio culturais e tecnológicos, identificando 
regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções 

 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Tema 1-Litosfera 
1.1-Tipos de substancias e propriedades gerais das substancias. 
Volume, Massa, Densidade e Experimento: Densidade  
Temperatura e calor- Pressão 
Exercícios de revisão 
 

Apresentações escritas e orais feitas pelos alunos sobre o 
conteúdo dado.  
Aula expositivas. 
Diversificação de materiais ou recursos didáticos ( uso do 
computador, vídeos, jornais, revistas, livros etc. 
Avaliação escrita, individual ou em grupo. 
 

 
. 
11/02/2016 a 20/02/2016 

1.2- Materiais da natureza- extraindo sal do mar, combustíveis do 
petróleo, metais dos minerais, entre outros  
Estados de agregação da matéria 
-Ponto de fusão e de ebulição 
Ciclo da água 
Sublimação. 

Visitas: indústrias, usinas, estações de tratamento de água e 
esgoto, feiras. 
Aulas expositivas   
Atividade de resoluções de exercícios para fixação do 
conteúdo. 

21/02/2016 a 05/03/2016 

_ Elementos químicos-Descoberta dos elementos químicos 
Estudo dos elementos químicos suas aplicações e seus 

símbolos. 
Resolução de exercícios de fixação. 

06/03/2016 a 20/03/2016 

Tema 2- PRIMEIROS MODELOS DE CONSTRUÇÃO DA MATÉRIA. 
2.1- Átomo: linguagem química, símbolos, número atômico, massa 
atômica, modelos atômicos e estrutura atômica. 
2.2-Eletrosfera 
Distribuição eletrônica 

Representação dos constituintes dos átomos, como número 
atômico, número de massa e diferentes estruturas atômicas como: 
isótopos, isóbaros e isótonos. 
 

21/03/1016 a 31/03/2016 
 
 
 

 
 Resolução de exercícios como forma de fixação do conteúdo.  
Avaliação escrita. 
Aula expositiva com resolução de exercícios  

01/04/2016 a 16/04/2016 
 

                                                           
2
 Relacionar em ordem didática 
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2.3-Evolução dos modelos atômicos 
-Modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford,  
Espectros dos elementos 
O modelo atômico de Bohr. 
 

Apresentação da evolução dos diferentes modelos atômicos, 
assim como as diferenças de cada um. 
Resolução de exercícios  
Correção das atividades  
Trabalhos escritos  

 
17/04/2016 a 31/04/2016 

Tema 3: ENERGIA E TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA. 
3.1- Classificação periódica e propriedades periódica  

Conhecimento da tabela periódica e sua classificações. 
Resoluções de exercícios  

04/05/2016 a 14/05/2016 
 

 
 
Correção  
Avaliação escrita e oral feita com os alunos  

18/05/2016 a 28/05/2016 

3.2- Teoria do Octeto 
Ligações químicas: ligação iônica e suas propriedades periódicas 

Apresentação escrita e orais com resolução de exercícios 
como forma de fixação do conteúdo. 

29/05/2016 a 04/06/2016 

Ligação covalente, covalente dativa e suas propriedades  

Aula expositiva com resolução de atividades 
 
Correção das atividades 
  

08/06/2016 a 19/06/2016 
 
 
22/06/2016 a07/07/2016 

 
Avaliação escrita 
Ligação metálica  

 

Tema 4:RECONHECIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE 
TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS. 
 4.1- Comportamento das substâncias e as funções inorgânicas 

Anidridos: Aula expositiva 
     Resolução de exercícios Avaliação 
 

18/07/2016 a 31/07/2016 
 
 

Funções inorgânicas 
Ácidos – classificação, propriedades, nomenclatura  
 Exercícios de fixação 
  

03/08/2016 a13/08/2016 
 
 

Funções inorgânicas 
Exercícios  
Avaliação 

17/08/2016 a 27/08/2016 
 
 

 Funções inorgânicas 
 
Bases ou hidróxidos – classificação, propriedades e 
nomenclaturas. 

0 1/09/2016 a14/09/2016 
 

Funções inorgânicas 
Exercícios de fixação 
Avaliação 
 

 
 
15/09/2016 a 24/09/2016 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

Funções inorgânicas 

Sais- Atividade prática 
          Aula expositiva 
          Exercícios de fixação 
          Avaliação escrita 
              Nomenclatura 

 
 
28/09/2016 a 12/11/2016 
 
 
 
 
 

Funções inorgânicas 

 Óxidos- classificações- Nomenclatura       
          Exercícios 
 Avaliação em grupo 
 

 
16/11/2016 a 28/11/2016 

5- Reconhecimento e caracterização de transformações químicas  
5.1- Comportamento das substâncias e as funções inorgânicas.  
5.2- Reação química: transformações das substâncias e tipos de 
reações  
Primeiros modelos de construção da matéria  
 - 
5.3 Relações quantitativas – índice, coeficiente, balanceamento das 
reações  
 
 

Aula expositiva 
 
Exercícios  
 
Avaliação.  

30/11/2016 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 

 
Reconhecer e compreender fenômenos 
envolvendo interações e transformações 
químicas, identificando regularidades e 
invariantes, por exemplo, reconhecer a 
conservação no número de átomo de cada 
substância. 
 
Entender e utilizar textos de diferentes 
natureza: tabelas, gráficos, expressões 
algébricas, expressões geométricas, ícones, 
gestos etc 
 
 
Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meios ou instrumentos que 
de conhecimentos possibilitem a construção 
 
Questionar processos naturais, socioculturais 
e tecnológicos, identificando regularidades, 
apresentando interpretações e prevendo 
evoluções 

Pesquisa e apresentação escrita / oral 
Relatórios de práticas / ensaios / experimento 
Avaliação escrita individual. 
 
 
 
 
 
Analisar a tabela periódica. 
Localizar os elementos na tabela através da 
distribuição de elétrons 
Clareza no relato  
 
 
Relatório 
Exercícios  
Avaliação escrita  
 
 
Relatório de observação e exercícios de 
nomenclatura, classificações e 

Realizar experimentos sobre fenômenos físicos e 
químicos – densidade. 
Mostrar as mudanças de estados físicos. 
Dominar as principais técnicas de separação de 
misturas. 
 
 
 
Avaliar os resultados obtidos. Escrever 
corretamente os símbolos. 
 
 
 
 
 
Escrever corretamente as diferentes ligações 
químicas. 

 

 

 
Entender o que é um fenômeno físico e químico. 
Identificar as mudanças dos estados físicos 
através dos gráficos  
Identificar as diferentes técnicas de separação de 
misturas. 
 
 
Relacionamento de ideias. 
Resolução de problemas. 
Organização na apresentação do trabalho. 
 
 
Apresentar corretamente os diferentes tipos de 
ligações químicas. 
 
 
 
Apresentar corretamente as fórmulas e 
nomenclaturas da funções inorgânicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
x 

  
X X 

Março 

 
X X X 

 
Abril 

 
X X X X 

Maio 

 
X X X 

 
Junho 

 
X X X 

 
Julho 

 
X X X X 

Agosto 

 
X X X 

 
Setembro 

 
X X X 

 
Outubro 

 
X X 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) 

Apostila sobre Anidridos  
Revistas, jornais 
Química/Fonseca, Martha Reis Marques da. 1ª ed. São Paulo: Ática, 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” ws s 
- Folclore 
- Coração solidário 
- Bullying ? Tô fora! 
- Que droga é essa 

 

 
 

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

A recuperação será realizada com retomada dos conteúdos e reforço com exercícios, trabalhos de pesquisa e 

avaliativos. A recuperação contínua é destinada aos alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem não 

superadas no cotidiano escolar, necessitando, portanto, de revisão de conteúdo. 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professora: Nilma Aparecida Rossato Vaz 

Assinatura:                                                                                        Data:08/02/2016 
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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:   04/03/2016     
 

 

 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 
 
 
 
 

X– Replanejamento 
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Etec  

Plano de Curso nº 213                  aprovado pela portaria Cetec nº  134  de    05/10/2012         

Etec: E. E. Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios  

Habilitação Profissional: 
 

Qualificação :Técnica de Nível Médio de 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Componente Curricular: Sociologia 

Série: 1° Administração C. H. Semanal: 1 

Professor: Luciano Alves Gimenez  

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1 - Dominar diferentes linguagens e compreender diferentes fenômenos do conhecimento. 

Estimular o exercício e o desenvolvimento de habilidades com a compreensão da dinâmica da 

aprendizagem e leitura da ordem dos argumentos de um pensamento sociológico. 

2 - Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representadas de 

diferentes formas. Construir uma visão crítica da ciência. Desenvolvimento de práticas de 

pesquisa, sistematização e apresentação de conceitos e informações com os quais os alunos 

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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também serão levados a fundamentar conhecimentos teóricos. 

3 - Desenvolver noções sobre o limite da racionalidade e, ao mesmo tempo, abrir espaço para o 

diálogo com base nas questões de alteridade. 

4 - Exercício da reflexão crítica para pensar o conceito de sociedade. Aprofundar a compreensão 

sobre o conceito de Estado, analisando textos. Desenvolvimento sobre poderes e leis a partir do 

enfoque sociológico.  Identificar características e ações sobre a organização estatal brasileira nas 

próprias experiências de vida. Identificar e discutir problemas do Estado brasileiro. Analisar a 

relação de Estado e sociedade a partir da compreensão dos conceitos centrais de anarquismo e 

socialismo. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

O trabalho em diferentes tempos e sociedades; Aula expositiva; construção de quadro conceitual e debates. 
 

11 / 02 a 02 / 03 

Repercussões das mudanças sociais no mundo do trabalho; Aula expositiva; Leitura e analise de texto do livro didático. 
 

09 / 03  

Divisão social do trabalho: divisão sexual e etária do trabalho; Aula expositiva e atividades do livro didático. 
 

16 / 03  

O Trabalho no Brasil; Aula expositiva; debate. 
 

23 / 03  

A flexibilização do trabalho e o desemprego estrutural.    Analise de texto. 
 

30/03 

A questão urbana e metropolitana do pós-fordismo a atualidade;   Aula expositiva e construção de quadro conceitual. 
 

06/04 

A urbanização em países dependentes; Leitura e Analise de texto; Debate e atividades. 
 

13/04 a 20/04 

Organização da Cidade; Aula expositiva. 
 

27/04  

Mobilidade espacial intrametropolitana; Analise de vídeos. 04/05 a 11/05 

 Aula expositiva e Debates. 18/05 a 25/05 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Expansão urbana e meio ambiente; Aula expositiva; leitura e analise de textos. 01/06 

Relações homem-natureza e sustentabilidade. Aula expositiva e atividades no livro didático. 08/06 

Raízes agrárias e a constituição da sociedade brasileira; Aula expositiva e produção de textos 15/06 a 22/06 

Formação e transformações do espaço agrário brasileiro; Aula expositiva e analise de textos.  29/06 

Relações e conflitos sociais no campo; Debate 06/07 

Campesinato e Agricultura Familiar; Filme (analise) 20/07 a 27/07 

Modernização da agricultura: mudanças sociais, degradação social, 
êxodo rural e a agroindústria;   

Aula expositiva. 03/08  

Questão agrária; Aula expositiva; leitura dirigida; atividades no livro didático. 10/08 a 17/08 

Comunidades Rurais e novas identidades rurais; Aula expositiva 24/08 a 31/08 

Relações homem-natureza e sustentabilidade. Aula expositiva 14/09 a 21/09 

Família; Seminários 28/09 a 5/10 

Religiosidade;   Seminários  19/10 a 26/10 

Comunidade;  Aula expositiva 02/11 a 03/11 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 Sociedade;  Seminários 16/11 a 23/11 

 Relações e interações sociais. seminários 23/11 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1 - Dominar diferentes 
linguagens e compreender 
diferentes fenômenos do 
conhecimento.  
2 -Selecionar, organizar, 
relacionar e interpretar dados 
e informações representadas 
de diferentes formas.  
3 - Construir uma visão 
crítica da ciência.  
4 - Desenvolver noções 
sobre o limite da 
racionalidade e, ao mesmo 
tempo, abrir espaço para 
questões de alteridade. 

 Pesquisa e 
apresentação escrita / 
oral 

 Avaliação escrita 
individual 

 Observação direta 

 Sinopses de 
consultas 
bibliográficas 

 Seminário 

 Autoavaliação 

 Portfólios  
 

 

• Clareza na elaboração 
de argumentação consistente 
 
• Coesão entre o 
conceito sociológico e o 
argumento escrito ou oral. 
 
 
• Sistematização de  
Ideias e ordem no discurso e 
pesquisas. 
 
• Embasamento  
racional, sem a proximidade do 
senso comum ,em trabalhos, 
debates e avaliações. 

 
• Demonstrar clareza e consistência na 
construção do argumento 
• Demonstrar domínio dos conceitos 
sociológicos na construção do argumento oral e 
escrito 
• Demostrar informações em pesquisas de 
maneira sistematizada. 
• Demostrar a capacidade de construir senso 
crítico baseado na racionalidade em trabalhos, 
debates e avaliações. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 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 

  
X X 

Abril 
X X X X X 

Maio 
X 

   
X 

Junho 
X 

 
X 

 
X 

Julho 
X X 

  
X 

Agosto 
X 

 
X 

 
X 

Setembro 
X 

   
X 

Outubro 
X X X 

 
X 

Novembro 
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) 

MACHADO, Igor José de Renó(org.) Sociologia hoje. 
Artigos acadêmicos e matérias sobre o tema. 

 
 

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. 
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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: Luciano Alves Gimenez 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 
 
 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

X– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 213        aprovado pela portaria  Cetec nº 134          de 04/10/2012 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 

Qualificação: Auxiliar Administrativo Integrado ao Ensino Médio   Série: 1ª 

Componente Curricular: Técnicas Organizacionais  

C.H. Semanal: 2 Professor: Armando Ferreira 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
 Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada à área Administrativa.  

 Atender clientes: identificação de suas necessidades e fornecimento de informações.  

 Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de informações, 

elaboração, emissão e conferência de documentos.  

 Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dos 

recursos pautando-se na sustentabilidade.  

 Arquivar documentos.  

 Acompanhar validade e alterações de legislação vigente.  

 Atualizar cadastro geral.  

 Elaborar formulários administrativos.  

 Atuar no fluxo de informações e documentos.  

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2016 
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 Planejar, executar e controlar rotina administrativa diária.  

 Demonstrar capacidade de expressão escrita (redação).  

 Receber, conferir, registrar e encaminhar documentos.  

 Identificar necessidades dos clientes.  

 Identificar áreas funcionais da empresa.  

 Agilizar atendimento.  

 Registrar reclamações de clientes.  

 Analisar reclamações dos clientes e encaminhar à área responsável pela providência.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

          
Componente Curricular: Técnicas Organizacionais                                                                                          Série: 1ª 
 

Nº Competências Nº Habilidades 
N
º 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar o perfil profissional/ 
pessoal da sua área de 
atuação.  
 
 
 
Incorporar técnicas de 
atendimento ao cliente, de 
gestão documental e do arranjo 
físico do ambiente de trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. 
 
 
1.2. 
 
 
2.1. 
2.2. 
 
2.3 
. 
2.4. 
 
 
 
2.5. 
 
2.6. 
 
 
2.7. 
 
2.8. 
 

Apresentar postura profissional no 
desenvolvimento das atividades e nos 
relacionamentos interpessoais.  
Aplicar os objetivos, as atividades e procedimentos 
em sua área de atuação.  
 
Atender clientes (presencial e a distância).  
Elaborar formulários para controles de rotinas 
administrativas.  
Triar, organizar, classificar, registrar e encaminhar 
correspondências.  
Identificar e definir a forma textual gráfica de 
apresentação mais adequada aos objetivos do 
documento escrito em meios convencionais e 
eletrônicos.  
Elaborar comunicados internos: circulares, avisos, 
convocações, convites, e-mails entre outros.  
Conduzir o fluxo de informações por meio de 
comunicados com sua afixação e retirada em 
tempo adequado.  
Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho 
um leiaute organizado, ergonômico e acessível.  
Selecionar, organizar, classificar e arquivar 
documentos.  

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil Profissional e Pessoal do Técnico em Administração:  

profissional em Administração  
 
 
 
Técnicas de atendimento (presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo:  

 

profissional em Administração;  
– fluxo 

documental;  
dequação vocabular e variações linguísticas na 

produção de redação técnica de e-mails, comunicados, 
circulares, avisos, convocações, convites etc;  

leiaute;  
nização do 

ambiente de trabalho;  
 

follow up);  
 

o manual e eletrônica  
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3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executar atividades 
compatíveis com a cultura 
organizacional.  

2.9. 
 
2.10
. 
 
2.11
. 
 
 
3.1. 
 
3.2. 
 
 

Executar, coordenar, controlar e organizar 
agendas: manual e eletrônica.  
Praticar atendimento ao cliente interno e externo 
em concordância com programas de gestão da 
qualidade ao atendimento.  
Organizar o ambiente de trabalho, conservar os 
equipamentos e utilizar recursos pautando-se na 
sustentabilidade.  
 
Aplicar técnicas de administração do tempo em 
ambientes administrativos.  
Executar com responsabilidade as práticas 
administrativas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

– NBR 
ISO 10.002:2004 – Gestão da Qualidade – satisfação do 
cliente, excelência no atendimento;  

 
 
 
 
 
 
Administração do tempo:  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Técnicas Organizacionais                                                                                             Série: 1ª 
 

 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

1.1. 
1.2. 

 

1. Perfil Profissional e Pessoal do 
Técnico em Administração:  

atitudes do profissional em 
Administração  
 

 
 
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. 
 

 Aula expositiva  
 Estudo de caso  
 Simulações. 

11/02 a 29/02 

1.1. 
1.2. 

 

1. Perfil Profissional e Pessoal do 
Técnico em Administração:  

atitudes do profissional em 
Administração  
 

 
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. 
 

 Aula expositiva  
 Pesquisa e apresentação 

escrita  
 Resolução de problemas 

práticos. 

01/03 a 15/03 

1.1. 
1.2. 

 

1. Perfil Profissional e Pessoal do 
Técnico em Administração:  

atitudes do profissional em 
Administração  

 

 
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. 
 

 Aula expositiva  
 Philipps 66 
 Pesquisa e apresentação 

escrita 

16/03 a 31/03 
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2.1. 

 
 

 
Técnicas de atendimento (presencial e 
a distância) ao cliente interno e 
externo:  

atitudes do profissional em 
Administração;  
 

 
Colocar-se como sujeito no processo de 
produção/ recepção da comunicação e 
expressão. 
 
Exprimir-se por escrito ou oralmente com 
clareza, usando a terminologia 
pertinente. 
 

 
 Aula expositiva  
 Pesquisa e apresentação oral  
 Simulações 

 

 
 
 

01/04 a 15/04 

 
2.1. 

 
 

 
Técnicas de atendimento (presencial e 
a distância) ao cliente interno e 
externo:  

atitudes do profissional em 
Administração;  
 

 
Colocar-se como sujeito no processo de 
produção/ recepção da comunicação e 
expressão. 
 
Exprimir-se por escrito ou oralmente com 
clareza, usando a terminologia 
pertinente. 
 

 
 Aula expositiva  
 Pesquisa e apresentação oral 
 Simulações 

 

 
 
 

16/04 a 30/04 

2.2. formulários e impressos;  
 

 
Compreender e usar a língua portuguesa 
como geradora de significação e 
integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria 
identidade. 

 
 Aula expositiva  
 Pesquisa e apresentação 

escrita 

 
 
 

01/05 a 15/05 

2.3. 
 

 
 
 

 
 organização e 

registro – fluxo documental;  
 
 
 
 
 
 

 
Entender as tecnologias de 
Planejamento, Execução, 
Acompanhamento e Avaliação de 
projetos. 
 

 Aula expositiva  
 Aula Prática 

 
 
 

 

 
 

16/05 a 31/05 
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2.4. 
 

 

linguísticas na produção de redação 
técnica de e-mails, comunicados, 
circulares, avisos, convocações, 
convites etc;  
 

 
Compreender e usar a língua portuguesa 
como geradora de significação e 
integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria 
identidade. 

 Aula expositiva  
 Resolução de problemas 

práticos. 

 
 
 

01/06 a 15/06 

2.5. 

linguísticas na produção de redação 
técnica de e-mails, comunicados, 
circulares, avisos, convocações, 
convites etc;  
 

 
Compreender e usar a língua portuguesa 
como geradora de significação e 
integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria 
identidade. 

 Aula expositiva  
 Phillips 66 
 Estudo de caso  
 

 
 
 

16/06 a 30/06 
 
 
 

2.6. 
 

linguísticas na produção de redação 
técnica de e-mails, comunicados, 
circulares, avisos, convocações, 
convites etc;  
 

 
Compreender e usar a língua portuguesa 
como geradora de significação e 
integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria 
identidade. 

 Aula expositiva  
 Pesquisa em equipe 
 Estudo de caso  
 Resolução de problemas 

práticos. 

 
 

01/07 a 06/07 

2.7. 

 

na organização do ambiente de 
trabalho;  

ambiente de trabalho/ leiaute;  
 

 
Entender os princípios das tecnologias 
de planejamento, organização, gestão e 
trabalho de equipe para conhecimento 
do indivíduo, da sociedade, da cultura e 
dos problemas que se deseja resolver. 

 Aula expositiva  
 Pesquisa e apresentação 

escrita 
 Atividades em grupos 

 
 
 

18/07 a 31/07 

2.7. 

 

na organização do ambiente de 
trabalho;  

ambiente de trabalho/ leiaute;  
 

 
Entender os princípios das tecnologias 
de planejamento, organização, gestão e 
trabalho de equipe para conhecimento 
do indivíduo, da sociedade, da cultura e 
dos problemas que se deseja resolver. 

 Aula expositiva  
 Pesquisa e apresentação 

escrita 
 Atividades em grupos 

 
 
 

01/08 a 15/08 
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2.8. 
 

fases;  

prosseguimento (follow up);  
 

o manual e eletrônica  
 

 
Compreender e usar a língua portuguesa 
como geradora de significação e 
integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria 
identidade. 

 Phillips 66  
 Pesquisa em equipe 
 Estudo de caso  
 Simulações. 

 
 
 

16/08 a 31/08 

2.9. 
 

fases;  

prosseguimento (follow up);  
 

o manual e eletrônica  
 

 
Compreender e usar a língua portuguesa 
como geradora de significação e 
integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria 
identidade. 

 Aula expositiva  
 Pesquisa em equipe 
 Estudo de caso  
 Simulações. 

 
 
 

01/09 a 15/09 
 

2.10. 

atendimento ao cliente – NBR ISO 
10.002:2004 – Gestão da Qualidade – 
satisfação do cliente, excelência no 
atendimento;  
 

 
Entender as tecnologias de 
Planejamento, Execução, 
Acompanhamento e Avaliação de 
projetos. 
 
 

 Aula expositiva 
 Pesquisa e apresentação 

escrita 
 Simulaçao 

 

 
 
 

16/09 a 30/09 

2.10. 
 

 

atendimento ao cliente – NBR ISO 
10.002:2004 – Gestão da Qualidade – 
satisfação do cliente, excelência no 
atendimento;  
 

 
Entender as tecnologias de 
Planejamento, Execução, 
Acompanhamento e Avaliação de 
projetos. 
 

 Aula expositiva 
 Pesquisa e apresentação 

escrita 
 Simulação 

 
 

01/10 a 15/10 

2.11. 
 

 

 
Entender as tecnologias de 
Planejamento, Execução, 
Acompanhamento e Avaliação de 
projetos. 

 Aula expositiva  
 Aula prática  
 Atividade em equipe 

 
 

16/10 a 31/10 
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2.11. 
 

Housekeeping  
 

 
Entender as tecnologias de 
Planejamento, Execução, 
Acompanhamento e Avaliação de 
projetos. 
 
 

 Aula expositiva  
 Aula prática  
 Atividade em equipe 

 
 
 
 
 

01/11 a 15/11 

3.1. 
3.2. 

 

3. Administração do tempo:  
 

 

 
Entender os princípios das tecnologias 
de planejamento, organização, gestão e 
trabalho de equipe para conhecimento 
do indivíduo, da sociedade, da cultura e 
dos problemas que se deseja resolver 
 

 Aula expositiva  
 Aula prática  

 
 

16/11 a 30/11 

3.1. 
3.2. 

 

3. Administração do tempo:  
 

 

 
Entender os princípios das tecnologias 
de planejamento, organização, gestão e 
trabalho de equipe para conhecimento 
do indivíduo, da sociedade, da cultura e 
dos problemas que se deseja resolver 
 

 Aula expositiva e prática 
 Pesquisa em equipe 
 Estudo de caso  
 

 
 

01/12 a 16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular: Técnicas Organizacionais                                                                                                Série: 1ª 
 

Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar o perfil profissional/ pessoal 
da sua área de atuação.  
 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Avaliação escrita individual 

 Dinâmica de grupo 
 

 Clareza  

 Coesão,  

 Criticidade  

 Discernimento 

Apresentar postura profissional na 
resolução de situações problema 
propostos pelo professor 

2. Incorporar técnicas de atendimento 
ao cliente, de gestão documental e do 
arranjo físico do ambiente de trabalho.  
 

 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Avaliação escrita individual 

 Simulações 
 

 Clareza  

 Coesão,  

 Criticidade  

 Criatividade 

 
Resiliência, desenvolvimento de 
sua persuasão e criticidade. 

3. Executar atividades compatíveis com 
a cultura organizacional.  
 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Simulações 
 

 Clareza  

 Criatividade  

 Criticidade  

 Discernimento 

 
 
Organização nas tarefas, 
pontualidade e criatividade. 
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V – 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 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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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Jornais e Revistas especializados 

 Vídeos 

 Páginas da WEB 

Bibliografia 

 A PROFISSÃO. A profissão de Administrador. 2006. Acesso em: 
http://www.administradores.com.br/a-profissao. 21/02/2013. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. Editora Campus, 2003. 

 FERREIRA, M. C. Serviço de Atendimento ao Público: O que é? Como analisá-lo? Esboço de uma 
Abordagem Teórico-Metodológica em Ergonomia (*) Laboratório de Ergonomia do Instituto de 
Psicologia, Universidade de Brasília Campus Universitário Darci Ribeiro ICC Ala Sul Brasília – DF. 
Acesso em: http://www.ergopublic.com.br/arquivos/1359566570.05-arquivo.pdf. 22/02/2013. 

 SEBRAE ES. Cartilha para atendimento de clientes. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Espírito Santo. 2008. Acesso em: 
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/8744920016FF0734832574330054DF5B/$File/cartilha
_alterada.pdf. 26/02/2013. 

 TÉCNICO EM SECRETÁRIADO. ISO 10002:2004. Acesso em: 
http://secretariadoetec.blogspot.com.br/2010/05/aula-23-iso-9001-iso-100022004-e-iso.html. 
26/02/2013.  

 

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

24 de abril, aniversário da Etec; 
24 de junho, festa junina. 
29 e 30 de novembro – apresentação do TCC 

 

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

A recuperação contínua será desenvolvida de acordo com as dificuldades individuais e coletivas 
específicas, assim que estas forem ocorrendo, de maneira que não prejudique o desenvolvimento geral da 
classe.  

 

   ,  

IX– Identificação: 

 

Nome do professor: Armando Ferreira 

 

Assinatura:  

 

                                                                                       Data: 15/02/2016. 

 

http://www.administradores.com.br/a-profissao.%2021/02/2013
http://www.ergopublic.com.br/arquivos/1359566570.05-arquivo.pdf
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/8744920016FF0734832574330054DF5B/$File/cartilha_alterada.pdf
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/8744920016FF0734832574330054DF5B/$File/cartilha_alterada.pdf
http://secretariadoetec.blogspot.com.br/2010/05/aula-23-iso-9001-iso-100022004-e-iso.html
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

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

com o Projeto Político Pedagógico Etec Dr. Júlio Cardoso. 

 

Nome do coordenador (a): Rosangela Parzewski Neves 

 

Assinatura:  

  

                                                                                      Data:     

________________________________________ 

Data e assinatura do Coordenador Pedagógico    

 
 

XI – Replanejamento 

 
 
 
 
 

 


