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I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

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

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

tema biológico em estudo. 

  Habilidades 

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

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

conhecimentos, experiências, etc. 

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

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

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 
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quadrinhos, charges, murais, cartazes, dramatizações, “home-pages”, poemas, 

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

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

desejadas. 

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

textos e “sites” de pesquisa na Internet. 

  Valores e Atitudes 

a) Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais. 

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

manifestações da língua pátria. 

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

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

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

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

processos e idéias em Biologia. 

  Habilidades: 

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

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

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

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

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

manuais, etc. 

   Valores e Atitudes 

a) Iniciativa para buscar a solução de problemas. 

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

processos e fenômenos que os demais. 

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

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

tecnológicos. 

  Habilidades: 

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

comum relacionados a aspectos biológicos. 

3.2- Reconhecer os processos de intervenção do homem na natureza para a produção de bens, 
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o uso social dos produtos desta intervenção e suas implicações ambientais e sociais. 

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

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

sustentável. 

   Valores e Atitudes 

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

produzidas em seu ambiente. 

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

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

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

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

09/02 a 13/02 

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

 

18/02 a 06/03 

Reino Monera 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas, exercícios, 
projeto interdisciplinar. 

 

09/03 a 20/03 

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

23/03 a 10/04 

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

13/04 a 30/04 

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

04/05 a 15/05 

Reino Plantae  - Origem e evolução Aula expositiva, vídeo, caderno de esquemas e exercícios.. 18/05 a 22/05 

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

 

25/05 a 29/05 

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

 
01/06 a 12/06 

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

15/06 a 09/07 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Reino Plantae - Angiospermas 
Aula expositiva, pesquisa, caderno de esquemas e 
exercícios,projeto interdisciplinar, slides. 

20/07 a 07/08 

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

10/08 a 14/08 

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

17/08 a 28/08 

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

31/08 a 18/09 

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

21/09 a 25/09 

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

28/09 a 09/10 

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

13/10 a 23/10 

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

26/10 a 13/11 

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

16/11 a 27/ 11 

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

30/11 a 16/12 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Conhecer diferentes 
formas de obter 
informações 
(observação, 
experimento, leitura 
de textos, imagem, 
entrevista), 
selecionando 
aquelas pertinentes 
ao tema biológico em 
estudo. 

 
 
 

2. Compreender o 
fenômeno da vida 
como manifestação 
de sistemas 
organizados e 
integrados, em 
constante interação 
com o ambiente, 
relacionando fatos, 
processos e idéias 
em Biologia. 

- Realizar pesquisas, registrar 

as informações obtidas e 

apresentar oralmente. 

- Analisar criticamente as 

diversas fontes de informação. 

 

 

 

- Realizar pesquisas e 

organizar as informações 
utilizando esquemas, gráficos, 
tabelas, etc.  
-  Reconhecer os diversos 
grupos de seres vivos, 
compreendendo sua 
importância no meio ambiente.  
 
 

 Pesquisa e 
apresentação 
escrita / oral 

 Relatórios 

 Avaliação escrita 
individual 

 Caderno de 
esquemas 
 

 Capacidade de 
fazer relações. 

 Precisão, clareza e 
organização. 

 Criticidade e 
coerência. 

 Domínio dos 
conteúdos. 

 Pontualidade e 
responsabilidade. 

 

 Síntese escrita com 
as informações 
selecionadas. 
 

 Organizar 
respostas de forma 
clara e objetiva. 

 

 Relato da situação 
proposta, utilizando 
a fundamentação  
teórica. 

 

 Linguagem clara e 
criticidade . 

 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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3. Reconhecer a Biologia 
como um fazer humano e, 
portanto, histórico, fruto da 
conjunção de fatores sociais, 
políticos, econômicos, 
culturais, religiosos e 
tecnológicos. 

- Identificar a interferências dos 
aspectos místicos e culturais 
nos conhecimentos do senso 
comum relacionados a 
aspectos biológicos. 

- Perceber os impactos do 
homem sobre os demais seres 
vivos e sobre o meio ambiente. 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Biologia Hoje – Linhares e Gewandsznajder – Ed. Ática.  

Biologia Integrada – Luiz Eduardo Cheida -  Ed. FTD. 

Pequenos Seres Vivos – Gilberto Martho – Ed. Ática. 

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

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

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

Clickideia 

 

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

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

previstos no ITEM IV – Instrumentos de Avaliação, 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. 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Elizete de Castro Duarte 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/02/2015 

 

VII – 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 curso Técnico de Administração Integrado ao 
Ensino Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 10 de março de 2015. 

Rosangela Parzewski Neves 

      Coordenador  
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Etec  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 78 Município:  Franca 

EE:  

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional:   

Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

Qualificação:  Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Série: 2ªADM 

Componente Curricular:  CALCULOS FINANCEIROS E ESTATÍSTICOS 

C.H. Semanal: 2,0 Professor:  Elisete Bego Barsanulfo Caramori 

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

Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações   
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 
administrativos e de controle, bem como se expressar de modo crítico e criativo diante dos 
diferentes contextos organizacionais e sociais.  

Controlar atividades com base em seus resultados.  

Coletar dados estatísticos.  

 Efetuar cálculos.  

Controlar atividades por meio de dados estatísticos.  

 Elaborar planilhas de cálculo.  
 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:     CÁLCULOS FINANCEIROS E ESTATÍSTICOS                                         Série: 2ª 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analisar políticas e informações 
financeiras nas organizações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar a importância da administração 
financeira na gestão de uma organização 
com ou sem finalidade lucrativa.  
 
 
 
Analisar o mercado financeiro e identificar 
os melhores índices de pagamentos, 
investimentos ou empréstimos para a 
gestão financeira da organização  
 
 
 
 
 
 

1.1 
 
1.2 
1.3 
 
1.4 
 
1.5 
1.6 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
 
 

Utilizar índices, taxas, porcentagens, descontos, 
acréscimos e juros.  
Elaborar cálculos de operações financeiras.  
Caracterizar o sistema, os objetivos e a amplitude 
no planejamento financeiro.  
Coletar informações para o planejamento financeiro.  
Manusear calculadoras convencionais, científicas e 
financeiras nos cálculos.  
Calcular valores, utilizando-se de calculadoras 
financeiras ou de planilhas de cálculos (Excel).  
 
Aplicar os conceitos e fundamentos da 
administração financeira na gestão organizacional 
pública, privada ou do terceiro setor.  
Interpretar a composição dos juros para a gestão 
financeira da organização.  
 
Coletar e elaborar planilha com índices e taxas 
financeiras para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do mercado financeiro sobre 
os melhores índices de pagamentos, investimentos 
ou empréstimos.  
Aplicar procedimentos de  negociação financeira no 
desconto de pagamentos.  
 

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 

 

 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Matemática Básica:  

 expressões numéricas;  

 regra de sinais;  

 operações com decimais e frações;  

 operações básicas e operações 
inversas;  

 operações financeiras:  
- razão, proporção, regra da sociedade;  
- regra de três simples e composta;  
- conversão de moedas – câmbio  
 
 Conceitos fundamentais:  

 introdução;  

 regimes de capitalização;  

 juros, lucros, taxas e spreads;  

 distinção entre capitalização composta 
e   capitalização simples  

 
 Modelos de capitalização simples:  

 abordagem geral;  

 juros simples;  

 homogeneização entre a taxa e o prazo 
de capitalização;  

 juros simples diários;  

 montante, capital acumulado ou valor 
futuro (F);  
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 valor atual ou valor presente;  

 operações de desconto simples;  

 taxa efetiva de desconto (ou de 
empréstimo);  

 reciprocidade bancária;  

 reciprocidade durante o período de 
empréstimo;  

 reciprocidade exigida antecipadamente;  

 método hamburguês para o cálculo dos 
juros simples:  

- contas cheques especiais  

 saldo (capital) médio e outros 
parâmetros médios no mercado 
financeiro;  

 saldo (capital) médio;  

 equivalência de capitais em regime de 
juros simples;  

 modelos de capitalização composta:  
- montante, capital acumulado ou valor futuro 
(F)  

 juros compostos (J);  

 valor atual ou valor presente (P) na 
capitalização composta;  

 equivalência entre taxas de juros;  

 taxa efetiva e taxa nominal;  

 equivalência entre a taxa efetiva e a 
taxa nominal;  

 taxa instantânea de rendimento;  

 operações de desconto composto;  

 desconto composto racional (DR);  

 desconto composto comercial (DC);  

 equivalência de capitais em regime de 
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 juros compostos;  

 série de pagamentos;  

 inflação, índices de preços e correção 
monetária;  

 abordagem geral;  

 sistemática da correção monetária;  

 homogeneização de fluxos monetários 
utilizando-se índices de preço  

 títulos governamentais e indexadores 
financeiros:  

- breve histórico;  
- títulos governamentais e Preço Unitário (PU) 
de venda  

 indexadores financeiros;  

 análise de investimentos.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular:  CÁLCULOS FINANCEIROS E ESTATÍSTICOS                                         Série: 2ª 

Habilidade 

(Identificar pelo número) 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

  

 Aula expositiva da Apresentação 
das Bases Tecnológicas, 
Competências e Habilidades. 
Metodologia de avaliação.   

 
09/02 a 13/02 

 

1.1. Utilizar índices, taxas, 
porcentagens, descontos, 
acréscimos e juros.  
1.2. Elaborar cálculos de 
operações financeiras.  
1.3. Caracterizar o sistema, os 
objetivos e a amplitude no 
planejamento financeiro.  
1.4. Coletar informações para o 
planejamento financeiro.  
1.5. Manusear calculadoras 
convencionais, científicas e 
financeiras nos cálculos.  
1.6. Calcular valores, utilizando-
se de calculadoras financeiras 
ou de planilhas de cálculos 
(Excel).  

 

1. Matemática Básica:  

 expressões numéricas;  

 regra de sinais;  

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

Aula expositiva e interativa, 
exemplos e exercícios  de fixação. 

 
23/02 a 27/02 

 operações com decimais e 
frações;  

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

Aula expositiva e interativa 
Exercícios  de fixação  e de 
avaiação. 
Correção 
 

02/03 a 06/03 

 operações básicas e 
operações inversas;  

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

Aula expositiva e interativa 
Exercícios de fixação e correção. 
Exercícios de avaliação 

 
09/03 a 13/03 

 operações financeiras:  
- razão, proporção, regra da 
sociedade;  
 
 
 

Sistematizar informações 
relevantes para a 
compreensão da situação-
problema. 

Apresentação expositiva com 
exemplos práticos de regra de 
sociedade, usando razão e 
proporção e suas propriedades. 
Lista de exercícios. 
 Iniciar o Projeto interdisciplinar 
Gota d´água. 

 
 

16/03 a 27/03 
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- regra de três simples e composta;  
- conversão de moedas – câmbio 

Sistematizar informações 
relevantes para a 
compreensão da situação-
problema. 

Aula expositiva e orientações 
sobre o uso da calculadora 
científica em exercícios práticos. 
Utilização de software de apoio se 
for o caso (Excel).  
Observação direta como processo 
de avaliação. 

30/03 a 02/04 

2.1. Aplicar os conceitos e 
fundamentos da administração 
financeira na gestão 
organizacional pública, privada 
ou do terceiro setor.  
2.2. Interpretar a composição 
dos juros para a gestão 
financeira da organização.  

 

2. Conceitos fundamentais:  

 introdução;  

 regimes de capitalização;  
 

Sistematizar informações 
relevantes para a 
compreensão da situação-
problema. 

Aula expositiva  e dialogada com 
análise de texto. Estudo em grupo 
e/ou individual.  
 

 
06/04 a 10/04 

 

 juros, lucros, taxas e 
spreads;  

 distinção entre capitalização 
composta e   capitalização 
simples  

 

Sistematizar informações 
relevantes para a 
compreensão da situação-
problema. 

Aula expositiva e interativa, 
exemplos, exercícios  de fixação e 
correção. 
Avaliação escrita individual. 

 
 
 

13/04 a 30/04 

 
 
 
 
 
 
3.1. Coletar e elaborar planilha 
com índices e taxas financeiras 
para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
 
 

3. Modelos de capitalização simples:  

 abordagem geral;  

 juros simples;  

 homogeneização entre a 
taxa e o prazo de 
capitalização;  

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

Aulas  teóricas e dialogadas , 
exemplos, exercícios de fixação e 
correção. 
Exercícios de avaliação 

 
04/05 a 15/05 

 juros simples diários;  

 montante, capital 
acumulado ou valor futuro 
(F);  

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

Aula expositiva e interativa, 
exemplos, exercícios  de fixação e 
correção. 
Simulado Bimestral 

 
18/05 a 22/05 
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3.2. Sintetizar informações do  
mercado  financeiro sobre os 
melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos.  
 
 
 
 
 

 valor atual ou valor 
presente;  

 operações de desconto 
simples;  

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

Aula expositiva com apresentação 
de exemplos de problemas de 
concursos e vestibulares 
Simulado Bimestral 
 

 
25/05 a 03/06 

 taxa efetiva de desconto (ou 
de empréstimo);  

 reciprocidade bancária;  

 reciprocidade durante o 
período de empréstimo;  

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

Aula com apresentação de 
pesquisa feita em instituições 
bancárias sobre empréstimos. 
Resolução de exemplos do 
cotidiano.  

 
 

08/06 a 19/06 

 reciprocidade exigida 
antecipadamente;  

 método hamburguês para o 
cálculo dos juros simples:  

- contas cheques especiais  
 

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

Aula expositiva  e dialogada com 
resolução de situação problema. 
Estudo em grupo e/ou individual 
como processo de avaliação. 
 

 
 

22/06 a 07/07 

 saldo (capital) médio e 
outros parâmetros médios 
no mercado financeiro;  

 saldo (capital) médio;  

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

Aula expositiva com aplicação de 
exercícios práticos. Atividades em 
grupo e/ou individual.  
 

 
20/07 a 07/08 

 equivalência de capitais em 
regime de juros simples;  

 modelos de capitalização 
composta:  

- montante, capital acumulado ou 
valor futuro (F) 

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

Aula expositiva com aplicação de 
exercícios práticos com uso de 
calculadora financeira e cientifica. 
Observação direta como processo 
de avaliação. 
 

 
 
 

10/08 a 28/08 

 juros compostos (J);  

 valor atual ou valor presente 
(P) na capitalização 
composta;  

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

Aula expositiva e interativa 
Exercícios  de fixação. Correção 
Atividades em grupo ou individual 
como processo de avaliação.  

 
 

31/08 a 11/09 
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3.3. Aplicar procedimentos de  
negociação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 equivalência entre taxas de 
juros;  

 taxa efetiva e taxa nominal;   

 equivalência entre a taxa 
efetiva e a taxa nominal; 

 taxa instantânea de 
rendimento; 

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

Aula expositiva   e interativa.  
Exercícios de fixação e correção 
Atividades  em grupo e/ou 
individual como processo de 
avaliação. 
 
 

 
 

14/09 a 02/10 

 operações de desconto 
composto;  

 desconto composto racional 
(DR);  

 desconto composto 
comercial (DC); 

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

Aula expositiva  e dialogada com 
resolução de situação problema. 
Atividades em grupo e/ou 
individual como processo de 
avaliação. 
 

 
 

05/10 a  23/10 

 equivalência de capitais em 
regime de juros compostos;  

 série de pagamentos;  

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

Aulas  teóricas e dialogadas . 
Simulação de situação da 
realidade. Atividades em grupo 
como processo de avaliação. 
 

 
26/10 a  30/10 

 inflação, índices de preços e 
correção monetária;  

 abordagem geral;  

 sistemática da correção 
monetária;  

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

Aulas  teóricas e dialogadas . 
Simulação de situação da 
realidade. Atividades em grupo 
com exercícios  de fixação. 
Avaliação escrita individual. 
 

 
 

03/11 a 13/11 

 homogeneização de fluxos 
monetários utilizando-se 
índices de preço  

 títulos governamentais e 
indexadores financeiros:  

- breve histórico;  
- títulos governamentais e Preço 
Unitário (PU) de venda  

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

Aulas  teóricas e dialogadas . 
Simulação de situação da 
realidade. Atividades em grupo. 
Observação direta como processo 
de avaliação. 
Simulado Final. 

 
 

16/11 a 27/11 



 

________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015  

 indexadores financeiros;  

 análise de investimentos.  

Na resolução de 
problemas, pesquisar, 
reconhecer e relacionar: a) 
as construções do 
imaginário coletivo; b) 
elementos representativos 
do patrimônio cultural; c) 
as classificações ou 
critérios organizacionais, 
preservados e divulgados 
no eixo espacial e 
temporal; d) os meios e 
instrumentos adequados 
para cada tipo de questão; 
estratégias de 
enfrentamento dos 
problemas. 

Aulas  teóricas e dialogadas . 
Simulação de situação da 
realidade. Atividades em grupo e 
individuais como processo de 
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30/11 a 16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:   CÁLCULOS FINANCEIROS E ESTATÍSTICOS                                         Série: 2ª 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 

Evidências de  

Desempenho 

1. Analisar políticas e 
informações financeiras 
nas organizações.  
 
 
 
 
 
 

2.Identificar a importância 
da administração financeira 
na gestão de uma 
organização com ou sem 
finalidade lucrativa. 
 
 
 
 
3.Analisar o mercado 
financeiro e identificar os 
melhores índices de 
pagamentos, investimentos 
ou empréstimos para a 
gestão financeira da 
organização. 

Interpretar e aplicar os elementos 
conforme fatos apresentados. 
 
 
 
 
 
 
 
Levantar informações quantitativas 

e financeiras e Identificar rotinas e 

ferramentas que estão disponíveis 
aos gestores. 
 

 

 

Desenvolver os dados 

matemáticos relacionados à parte 

financeira da administração, 

relacionados ao mercado em 

tempo real. 

 
 

Trabalhos individuais e/ou grupo.  
Observação direta. 
Exercícios de avaliação 
 
 
 
 
 

 
Avaliação escrita individual 
Exercícios de avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa e Trabalhos individuais e 
em duplas a serem desenvolvidos 
em classe,  
Avaliação escrita individual. 
 

- Domínio de conceitos 
-Relacionamento de Ideias  
-Organização 
-Responsabilidade 
- Execução das atividades. 
 
 
 
 
- Organização e sequência 
lógica.  
- Clareza e segurança. 
- Compreensão dos 
métodos e técnicas 
 
 
 
 
- Sistematização de 
dados. 
- Compreensão dos 
métodos e técnicas. 
 
 

Entender a matemática 
financeira, sabendo 
contextualizar os  juros aplicados 
e compreender a matemática 
financeira dentro de uma 
organização. 
 
 
 
Reconhecer no mercado 
financeiro taxas de juros, 
conceitos, série de pagamento 
ou amortização. 
 
 
 
 
 
Entender a operacionalização da 
teoria com a prática no mercado 
de trabalho. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Material disponibilizado pelo professor. 
Data show. 
Utilização de jornais, revistas e internet para pesquisas. 
BIBLIOGRAFIA: 
CRESPO, A. A. Matemática Comercial e Financeira Fácil. Saraiva. 
PARENTE, Eduardo Afonso de Medeiros. Matemática Comercial & Financeira- Ed FTD 
RODRIGUES, Marcelo; MINELO, Roberto – Matemática Financeira e Comercial – Ed. FERREIRA. 
SPINELLI, Walter; SOUZA, Maria Helena S. – Matemática comercial e Financeira – Ed Ática. 

 

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

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o desenvolvimento do curso. A 
recuperação contínua acontecerá no dia a dia das aulas, quando constatada a existência de alunos 
demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a 
aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de  revisão de aulas, orientação de estudos, 
avaliações e atividades complementares de reforço. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Elisete Bego Barsanulfo Caramori 

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2015 

 

VIII – 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 curso Técnico de Administração Integrado ao 
Ensino Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 10 de março de 2015. 

Rosangela Parzewski Neves 

      Coordenador  
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Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca – SP 

EE Dr. Júlio Cardoso 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

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

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo Série: 2º 

Componente Curricular: Custos, Processos e Operações Contábeis 

C.H. Semanal: 3 h/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. 

 Auxiliar nas operações relativas ao controle dos fatos que alteram o patrimônio da 
organização. 
 Controlar atividades com base em seus resultados 
 Realizar apurações de tributos a serem recolhidos aos poderes públicos 
 Realizar cálculos de precificação de produtos e serviço 
 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
 

Componente Curricular:   Custos, Processos e Operações Contábeis                                                          Série: 2º 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 Identificar os conceitos e fundamentos  da 
contabilidade 

1 
 
 
 
 
 

1.1- Aplicar os fundamentos e conceitos da 
Contabilidade na área de Gestão Financeira 
1.2- Identificar os elementos de formação do 
Patrimônio 
1.3- Identificar os atos e fatos contábeis nas 
mutações patrimoniais 
1.4- Classificar atos e fatos  contábeis 
1.5- Assessorar no processo de planejamento 
contábil. 

1. Noções de Contabilidade. 

 Conceito e aplicabilidade e formação 
de patrimônio: 

o Bens, Direitos, Obrigações e 
Patrimônio Líquido. 

 Atos e fatos 
o Fatos permutativos, 

modificativos  e mistos 
 

2. Identificar  os elementos e interpretar a 
estrutura dos planos de contas. 

2 
 

2.1- Classificar contas patrimoniais e de 
resultados 
2.2- Identificar a estrutura do plano de contas 

2. Plano de contas, estrutura de balancete e 
balanço patrimonial conforme Lei 11.638/07 

 Contas patrimoniais (Ativo e 
Passivo) 

 Contas de Resultados (despesas e 
receitas) 

3. Analisar a importância dos registros 
contábeis no controle patrimonial. 

3 3.1- Elaborar partidas contábeis de conformidade 
com a natureza da operação. 
3.2- Apurar registros contábeis para estruturação 
da demonstração do resultado do Exercício 
3.3-Elaborar relatórios contábeis para a área 
Financeira 

3. Registro contábil: 

 Lançamentos, partidas dobradas e 
razonetes: 

 Estrutura da demonstração do 
resultado do exercício – DRE, 
conforme lei vigente – analise do 
resultado 
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Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

4. 
 
 
 
 
 
 

Avaliar resultados das demonstrações 
contábeis para tomada de decisão. 
 
 
 
 

4 4.1-Estabelecer metas e organizar ações 
estratégicas a partir da análise dos 
demonstrativos contábeis 
4.2-Pesquisar dados contábeis 
4.3- Avaliar dados contábeis relativo à área 
Financeira 
 

4 Análise dos demonstrativos 
contábeis: 

 Contabilidade e as 
estratégias empresariais 

o análise de dados, 
tomadas de decisão 
 

5. Correlacionar os conceitos e 
princípios da contabilidade de 
custos e suas aplicações nos 
processos. 
 

5. 5.1. Identificar custos no 
processo operacional. 
5.2. Elaborar planilhas de custo. 
5.3. Classificar contas de custos. 
5.4. Aplicar métodos de custeio. 

5. Conceito de custo: 

 diferenciação entre custo e 
despesa 

 classificação dos custos: 
o custo direto, indireto e 

integral; 
o custo fixo, variável e 

misto 

 princípios aplicados a 
custos: 

o princípio da 
competência dos 
exercícios; 

o princípio do registro pelo 
valor histórico; 

o princípio do 
conservadorismo 

 sistemas de custeio: 
o custeio por absorção; 
o custo padrão; 
o custeio departamental; 
o custeio variável 



 

________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015  

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

6. Avaliar metodologias de 
custeamento da produção e sua 
tributação. 

6. 6.1. Identificar fases do processo 
de formação do custo. 
6.2. Calcular e contabilizar 
impostos. 

6. Critérios de avaliação de 
estoque: 

 inventário permanente ou 
periódico; 

 método PEPS; 

 CMU; 

 CMV; 

 CPV; 

 contabilização de impostos 
como ICMS e IPI; 

 PIS e COFINS: 
o tributação cumulativa e 
não cumulativa 

 lucro real e presumido; 

 CSLL; 

 Ciclo de formação de custo 
industrial: 
o MP, produto em 
elaboração, produto 
acabado 

7. Apurar resultados obtidos nos 
cálculos de ponto de equilíbrio 
com relação ao seu preço de 
venda. 
 
 

7. 7.1. Aplicar e calcular o ponto de 
equilíbrio. 
7.2. Aplicar critérios de rateio na 
formação de custos. 
7.3. Calcular e estruturar a formação de preço. 

7. Ponto de equilíbrio: 

 econômico; 

 financeiro; 

 contábil; 

 critérios de rateio na 
formação de custos; 

 elementos formadores do 
custo de um produto ou 
serviço: 

o insumos; 
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Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

o depreciação;  
o encargos 

  formação do preço de venda 
de serviços: 

o mark up; 
o impostos 

 formação do preço de venda 
de produto: 

o Mark up; 
o impostos 



 

________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015  

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular:   Custos, Processos e Operações Contábeis                                                          Série: 2º 
 

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

1.1- Aplicar os fundamentos e 
conceitos da Contabilidade na 
área de Gestão Financeira 
1.2- Identificar os elementos 
de formação do Patrimônio 
1.3- Identificar os atos e fatos 
contábeis nas mutações 
patrimoniais 
1.4- Classificar atos e fatos  
contábeis 
1.5- Assessorar no processo 
de planejamento contábil. 

1. Noções de Contabilidade. 

 Conceito e 
aplicabilidade e 
formação de 
patrimônio: 

o Bens, Direitos, 
Obrigações e 
Patrimônio 
Líquido. 

 Atos e fatos 
o Fatos 

permutativos, 
modificativos  
e mistos 

 

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. 

Aulas expositivas, 
Exercícios práticos  
Revisão do conteúdo através 
da correção do exercício 
 
Aulas expositivas,  
Exercícios em grupos  
Revisão do conteúdo com 
base na correção do Exercício 
 
Aulas expositivas 
Exercícios práticos 
Revisão de conteúdo com 
base na correção da atividade 
Avaliação Individual 

 
 
 

09/02 a 24/02 
 
 
 
 

24/02 a 11/03 
 
 
 

11/03 a 26/03 

2.1- Classificar contas 
patrimoniais e de resultados 
2.2- Identificar a estrutura do 
plano de contas 

2. Plano de contas, estrutura 
de balancete e balanço 
patrimonial conforme Lei 
11.638/07 

 Contas patrimoniais 
(Ativo e Passivo) 

Contas de Resultados 
(despesas e receitas) 

Analisar, interpretar e aplicar os 

recursos expressivos das 

linguagens, relacionando texto 

com seu contexto, conforme 

natureza; função; organização; 

estrutura; condições de produção 

e de recepção. 

Aula expositiva 
Pesquisas em livros ou sites 
especializados em 
contabilidade. 
Construção do plano de conta 

 
 

 
26/03 a 10/04 



 

________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015  

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

3.1- Elaborar partidas 
contábeis de conformidade 
com a natureza da operação. 
 
 
3.1- Elaborar partidas 
contábeis de conformidade 
com a natureza da operação 
 
 
 
3.2- Apurar registros 
contábeis para estruturação 
da demonstração do resultado 
do Exercício 
 
3.3-Elaborar relatórios 
contábeis para a área 
Financeira 

3. Registro contábil: 

 Lançamentos, 
partidas dobradas e 
razonetes: 

 
3. Registro contábil: 
Lançamentos, partidas 
dobradas e razonetes 
 
 

 

 Estrutura da 
demonstração do 
resultado do exercício  
 

 – DRE, conforme lei 
vigente – analise do 
resultado 

 

Entender as tecnologias da 

informação e comunicação como 

meios ou instrumentos que 

possibilitem a construção de 

conhecimentos. 

 

 

 

Entender as tecnologias da 

informação e comunicação como 

meios ou instrumentos que 

possibilitem a construção de 

conhecimentos. 

Aula expositiva 
Exercícios práticos 
Revisão de conteúdo com 
base na correção das 
atividades 
Aula expositiva 
Exercícios práticos 
Revisão de conteúdo com 
base na correção das 
atividades 
 
Aula Expositiva,  
Exercícios elaborados com 
base nos lançamentos de 
partidas dobradas 
Atividade práticas 
 
Aula expositiva, com 
demonstrações baseadas nos 
balancetes 

 
 

10/04 a 25/04 
 
 
 

25/04 a 10/05 
 
 
 
 
 
 
 

10/05 a 25/05 
 
 
 
 

25/05 a 09/06 

4.1-Estabelecer metas e 
organizar ações estratégicas a 
partir da análise dos 
demonstrativos contábeis 
4.2-Pesquisar dados 
contábeis 
4.3- Avaliar dados contábeis 
relativo à área Financeira 

 

4. Análise dos demonstrativos 
contábeis: 

 Contabilidade e as 
estratégias 
empresariais 

 análise de dados, 
tomadas de decisão 
 

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 expositivas com 
exercícios práticos.  
 
 
 
Aula expositivas, com 
exercícios práticos e relatórios 
de analise. ] 
Avaliação de conhecimentos 

 
 

09/06 a 24/06 
 
 
 
 

24/06 a 07/07 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 
(Dia e Mês) 

5.1. Identificar custos no 
processo operacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conceito de custo: 

 diferenciação entre custo 
e despesa 

 classificação dos custos: 
o custo direto, indireto e 

integral; 
o custo fixo, variável e 

misto 

 princípios aplicados a 
custos: 

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. 

Aulas expositivas, com testes 
de identificação dos conceitos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20/07 a 05/08 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

o princípio da 
competência dos 
exercícios; 

o princípio do registro pelo 
valor histórico; 

o princípio do 
conservadorismo 

 

 

 

 

 

 

 
Conceituar e compreender o 
custo através dos princípios 
Exercícios de fixação 
 
 
 

 
05/08 a 20/08 

 
 
 
 

 

5.2. Elaborar planilhas de 
custo. 
 
 

 sistemas de custeio: 
 

o custeio por absorção; 
o  

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. 

Conceitos práticos e 
exercícios práticos na 
construção do custeio. 
Avaliação prática 

 
20/08 a 05/09 

 
 

5.3. Classificar contas de 
custos. 
 

o custo padrão; 
 

o  

 
Aula práticas e exercícios de 
desenvolvimento do custo 
 

 
05/09 a 20/09 

 
 

5.4. Aplicar métodos de 
custeio. 

o custeio departamental; 
o custeio variável 

Aula práticas e exercícios em 
grupo práticos 
Avaliação de conteúdo 

20/09 a 05/10 
05/10 a 20/10 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 
(Dia e Mês) 

6.1. Identificar fases do 
processo 
de formação do custo. 
6.2. Calcular e contabilizar 
impostos. 

6. Critérios de avaliação de 
estoque: 

 inventário permanente 
ou 
periódico; 

 método PEPS; 

Analisar, interpretar e aplicar os 

recursos expressivos das 

linguagens, relacionando texto 

com seu contexto, conforme 

natureza; função; organização; 

estrutura; condições de produção 

e de recepção. 

 

 

Analisar, interpretar e aplicar os 

recursos expressivos das 

linguagens, relacionando texto 

com seu contexto, conforme 

natureza; função; organização; 

estrutura; condições de produção 

e de recepção. 

Aulas expositiva, com 
exercícios práticos 
Revisão do conteúdo com 
base na correção do exercício 
 
 

 
 

21/10 a 05/11 

 

 

 

  CMU; 

 CMV; 

 CPV; 

 contabilização de 
impostos 
como ICMS e IPI; 

Aula expositiva, com 
exercícios práticos em grupos 
Avaliação de conteúdo 
 
 
 
 

 

05/11 a 20/11 

 

 

 

 

 

  PIS e COFINS: 
o tributação 
cumulativa e 
não cumulativa 

 lucro real e 
presumido; 

 CSLL; 
Ciclo de formação de custo 
industrial: 
o MP, produto em 
elaboração, produto 
acabado 

Aula prática e exercícios de 
fixação de conteúdo 

20/11 a 05/12 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 
(Dia e Mês) 

7.1. Aplicar e calcular o ponto 
de 
equilíbrio. 
7.2. Aplicar critérios de rateio 
na 
formação de custos. 
7.3. Calcular e estruturar a 
formação de preço. 

7. Ponto de equilíbrio: 

 econômico; 

 financeiro; 

 contábil; 

 critérios de rateio na 
formação de custos; 

 elementos formadores 
do 
custo de um produto 
ou 
serviço: 

o insumos; 
o depreciação;  
o encargos 

  formação do preço de 
venda 
de serviços: 

o mark up; 
o impostos 

 formação do preço de 
venda 
de produto: 

o Mark up; 
o impostos 

Analisar, interpretar e aplicar os 

recursos expressivos das 

linguagens, relacionando texto 

com seu contexto, conforme 

natureza; função; organização; 

estrutura; condições de produção 

e de recepção. 

 
 
 
Analisar, interpretar e aplicar os 

recursos expressivos das 

linguagens, relacionando texto 

com seu contexto, conforme 

natureza; função; organização; 

estrutura; condições de produção 

e de recepção. 

Aula prática 
Exercicio de fixação 
Avaliação individual 
Revisão de conteúdo com 
base na correção dos 
exercícios 
 
 
 
 
 
 
 
Aula prática 
Exercicio de fixação 
Avaliação individual 
Revisão de conteúdo com 
base na correção dos 
exercícios 

21/11 a 05/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/12 a 16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular:   Custos, Processos e Operações Contábeis                                                          Série: 2º 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. 1. Identificar os conceitos e 
fundamentos  da contabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar os fundamentos e 
conceitos da Contabilidade na 
área de Gestão Financeira.  
Identificar os elementos de 
formação do Patrimônio.  
Identificar os atos e fatos 
contábeis nas mutações 
patrimoniais.  
Classificar atos e fatos 
contábeis.  

Assessorar no processo de 
planejamento contábil. 

 

Exercícios práticos 
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 de 
interpretar o Patrimônio das 
organição em termos de contas 
e estrutura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 2. Identificar  os elementos e 
interpretar a estrutura dos 
planos de contas. 
 
 
 

 

Classificar contas patrimoniais 
e de resultado.  
Identificar a estrutura do plano 
de contas.  

 
 

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 
diferenciação de contas 
patrimoniais e de resultado 
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Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
3. 3. Analisar a importância dos 

registros contábeis no controle 
patrimonial 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elaborar partidas contábeis de 
conformidade com a natureza 
da operação.  
Apurar registros contábeis para 
estruturação da demonstração 
do resultado do exercício.  

Elaborar relatórios contábeis 
para a área Financeira 

 

 
Exercícios práticos individuais e 
em grupo. 
Atividade prática de 
demonstrações 
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 e a 
habilidade de efetuar partidas 
contábeis. 
 
 
 
 
 
 

 
4. 4. Avaliar resultados das 

demonstrações contábeis para 
tomada de decisão. 
 
 
 
 

 

 
Estabelecer metas e organizar 
ações estratégicas a partir da 
análise dos demonstrativos 
contábeis.  
Pesquisar dados contábeis.  

Avaliar dados contábeis 
relativos à área Financeira 

 

 
Atividade em grupo na 
elaboração das demonstrações 
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 Demonstrativos 
Financeiros para tomada de 
decisão 
 
 
 
 

5. Correlacionar os 
conceitos e 
princípios da contabilidade de 
custos e suas aplicações nos 
processos 
 
 

 

Aplicar os conceitos e 
princípios  de custos na gestão 
do negócio 

 

 
 

 
Exercícios práticos 
Avaliação Individual 
Atividades em grupo 
Recuperação com base na 
revisão dos conteúdos e 
atividade relacionadas 
 

Clareza, coerência, criticidade, 
cálculos e cumprimento de 
prazo. 
 
 
 
 
 

Desempenho prático que 
evidencia o reconhecimento e 
interpretação dos  custos e 
seus princípios. 
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Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

6. Avaliar metodologias de 
custeamento da produção e 
sua 
tributação. 
 
 

 

Apurar custos das atividades 
empresariais, classificá-las nas 
divisões de custos e calcular 
sua tributação. 

 
 

Atividade práticas 
Atividade em grupo 
Revisão de conteúdo com base 
nos exercícios desenvolvidos 
 
 
 

Clareza, coerência, raciocínio e 
precisão e cumprimento de 
prazo. 
 
 
 

Desempenho prático que 
evidencia a identificação e 
interpretação dos tipos de 
custos, sistemas de custeio, 
elaboração de planilhas e de 
seu processo de tributação. 
 

 
7. Apurar resultados 
obtidos nos 
cálculos de ponto de equilíbrio 
com relação ao seu preço de 
venda. 

 

 
Calcular com eficácia o ponto 
de equilíbrio e a formação do 
preço. 

 

 
Atividade em grupo prática. 
Avaliação Individual 
Recuperação do conteúdo com 
base em atividades 
diferenciadas. 

 
 
Clareza, coerência, viabilidade, 
precisão, interpretação dos 
resultados e cumprimento de 
prazo. 

 
Desempenho prático que 
evidencia a formação de preço 
com base nos custos e na 
estrutura empresarial. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

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

Bibliografia:  
Ribeiro, Osni Moura. Contabilidade Básica Fácil. São Paulo: Saraiva 
IUDÍCIBUS, Sérgio. Curso de contabilidade para não contadores. 2ª ed.- São Paulo:  Atlas, 1997. 
IUDÍCIBUS, Sérgio. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 1998.       
MARION,  José Carlos.  Contabilidade empresarial. 7ª ed.- São Paulo: Atlas, 1998. 
MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006. 
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos.  9 ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

HORNGREN,DATAR,FOSTER,Charles T,Skirant M.,George.Contabilidade de Custos.Tradução Robert 
Brian Taylor.Editora Afiliada ABDR, 11ª edição,2008 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. Editora Saraiva, 7ª edição,2008 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. Editora Atlas, 1999 

OLIVEIRA, Luís Martins de. PEREZ JR., José Hernandez. Contabilidade de Custos para Não Contadores. 
Editora Atlas, 2005 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos . Editora Atlas, 9ª edição, 2009 
NAKAGAWA,Masayuki. ABC Custeio Baseado em Atividades.Editora Atlas, 2ª edição,2009 

 

VI – 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. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Antonio Henrique Vitolano 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 18/02/2015 
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VIII – 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 curso Técnico de Administração Integrado ao 
Ensino Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 10 de março de 2015. 

Rosangela Parzewski Neves 

                                              Coordenador do Ensino Médio  
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Área de conhecimento: Linguagens, códigos e suas tecnologias. 

Componente Curricular: Educação Física 

Série: 2º Adm. C. H. Semanal: 02 

Professor: Luiz Antonio de Moraes 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

- Competências 

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

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

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

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

própria e a dos outros. 

-Habilidades 

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

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

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

de trabalho promissor. 

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

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

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 2015 

FORMAÇÃO GERAL  
 

Ensino Médio 
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-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 

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

culturas. 

-Valorizar a aprendizagem e a pesquisa. 

-Interessem em conhecer os outros. 

-Interesse em se auto conhecer. 
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II – Plano Didático  

 

Conhecimentos
1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

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

-Apresentar proposta 
-Recepção aos novos alunos 

09/02 a 20/02 

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

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

23/02 a 06/03 

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

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

09/03 a 13/03 

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

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

16/03 a 27/03 

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

-Analise resultados anteriores 30/03 a 10/04 

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

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

13/04 a 17/04 

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

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

22/04 a 05/05 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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8- Jogo individual competitivo Tênis de Mesa. 
-Sistema de aceleração, equipamento, a mesa, a rede e seus 
acessórios. 

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

06/05 a 15/05 

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

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

25/05 a 03/06 

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

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

08/06 a 19/06 

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

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

22/06 a 30/06 

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

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

20/07 a 31/07 

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

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

03/08 a 07/08 

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

-Aula expositiva 
-Elaborar os equipamentos do tênis de campo 
 

10/08 a 14/08 

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

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

17/08 a 28/08 
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16- Jogo coletivo competitivo Handebol. 
- Sistema de marcação individual, sistema de marcação por zona, 
sistema ofensivo. 

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

31/08 a 11/09 

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

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

14/09 a 25/09 

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

-Aula expositiva 
-Pesquisa 
-Aula pratica 

28/09 a 09/10 

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

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

13/10 a 23/10 

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

-Aula expositiva 
-Pesquisa 

03/11 a 13/11 

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

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

16/11 a 30/11 

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

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

01/12 a 11/12 

23- Esporte coletivo competitivo Futsal. 
-Jogo adaptado. 

-Aula expositiva 
-Elaborar jogo adaptado 
-Aula prática 

14/12 a 16/12 

 

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

Procedimentos de Avaliação
1
 

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. 
 

- Reconhecer distúrbios 
comportamentais do organismo 
e estimular o desenvolvimento 
corporal.                                     
-Desenvolver as habilidades 
específicas visando o contato 
correto entre os alunos. 
- Compreender as diferenças 
corporais, reconhecendo e 
valorizando as variações de 
desempenho, linguagem e 
expressão. 
- Participar de atividades de 
equipe, compreendendo as 
diferenças individuais e 
colaborando pra a obtenção 
dos objetivos propostos. 
- Conscientização da 
importância da atividade física 
na vida do cidadão.- 
Reconhecer distúrbios 
comportamentais do organismo. 

 
 

- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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IV – 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. 
 

 

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

- Propor atividades. 
- Usar recursos de metodologias diferenciadas.  
- Reorientar a aprendizagem. 
- Diagnosticar e atender individualmente. 

 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Luiz Antonio de Moraes 

Assinatura:                                                                                        Data: 30/03/2015 

 

VII – 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 curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio e, 
devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 31 de março de 2015. 

 

Rosangela Parzewski Neves 

                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

______________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca  

EE:  

Eixo Tecnológico:  Informação e Comunicação  

Habilitação Profissional:  

Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de 

AUXILIAR EM PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES 
Série: 2ª 

Componente Curricular: Empreendedorismo e Inovação  

C.H. Semanal: 1,0  Professor: LUCIANO ALVES GIMENEZ  

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

 
Detectar tendências na área de Informática, propondo soluções inovadoras.  

 

 
Demonstrar flexibilidade.  
 


Trabalhar em equipe  

 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Empreendedorismo e Inovação        Módulo: II 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 Analisar oportunidades e planejar a criação 
e desenvolvimento de negócios, agindo 
com atitude empreendedora.  
 
 
.  
 
 Analisar cenários, visando ao 
desenvolvimento de novas ideias e de 
projetos inovadores  
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 
 

2.2 
 
 

2.3 
 
 

 

Utilizar competências pessoais e profissionais, 
selecionando projetos que possibilitem a geração 
de benefícios para si e para a sociedade.  
 
 
 
 
Identificar oportunidades no ambiente de trabalho, 
apresentando propostas inovadoras.  
 
Detectar tendências com o uso de ferramentas 
para análise de redes sociais.  
 

Pesquisar experiências e tendências de inovação.  
 

1 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 

Introdução, definições e conceitos  
 
O contexto do empreendedorismo no Brasil 
e no mundo globalizado:  
características e perfil do empreendedor  
 
Introdução a plano de negócios e 
planejamento  
 
Tipos de empresas e empresários  
 
Modelos de negócios na Internet e na 
Informática  
 
Plano de Negócios para empresas de TI  
 
Identificando e avaliando oportunidades de 
negócios na Informática  
 
Criando um ambiente empresarial através 
de uma incubadora  
 
Apresentação e discussão de casos de 
sucesso de empreendedorismo  
 
A inovação na Informática:  
introdução;  
programas de computador;  
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11 
 
 
 
 

12 
 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

19 
 

serviço;  
produto  
 
Processos da criação inovadora:  
conceito e implementação;  
apresentação e discussão de casos de 
empresas inovadoras  
 
Obtendo conhecimento e inovação:  
busca/ pesquisa de informações  
 
Assegurando a criação  
 
O Capital Intelectual  
 
Criação de valor com a inovação  
 
Registro no INPI e em outros países  
 
Direito autoral para programas de 
computador:  patentes para produtos  
 
Mídias sociais:  
evolução das mídias sociais: utilização de 
mídias sociais em e-commerce  
- tecnologias para utilização de redes 
sociais;  
linguagens para mídias sociais  
 
Marcas para produtos e serviços:  
criação da marca, logo, avatar e identidade 
visual na rede;  
gestão da marca:  
o interação com seguidores e relações 
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públicas na Internet;  
o atendimento ao público;  
o teoria e prática da viralização  
análises:  
o Google Analytics;  
o Klout;  
o Twittanalizer  
elaboração de anúncios em mídias sociais  

 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                             Empreendedorismo e Inovação                                               Série:2º 
 

Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

1 

Introdução, definições e 
conceitos  
 
O contexto do 
empreendedorismo no Brasil 
e no mundo globalizado:  
características e perfil do 
empreendedor  
 
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos 

 
 

09 a 27/02 
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1 
Introdução a plano de 
negócios e planejamento  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

02 a 20/03 

2.1 

 
Tipos de empresas e 
empresários  
 
Modelos de negócios na 
Internet e na Informática  
 
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos 

23 a 10/04  

2.1 
Plano de Negócios para 
empresas de TI  

 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

13 a 30/04  

2.2 

Identificando e avaliando 
oportunidades de negócios 
na Informática  
 
Criando um ambiente 
empresarial através de uma 
incubadora  
 
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
04 a 22/05  
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2.2 

Apresentação e discussão 
de casos de sucesso de 
empreendedorismo  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos. 

25/05 a 12/06 

2.3 

A inovação na Informática:  
introdução;  
programas de computador;  
serviço;  
produto  
 
 
Obtendo conhecimento e 
inovação:  
busca/ pesquisa de 
informações 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

15/06 a 07/07 

2;3 

Processos da criação 
inovadora:  
conceito e implementação;  
apresentação e discussão de 
casos de empresas 
inovadoras  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

20/07 a 07/08 

2.3 

Obtendo conhecimento e 
inovação:  
busca/ pesquisa de 
informações 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

10/08 a 28/08 
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2.3 

Assegurando a criação  
 
O Capital Intelectual  
 
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

31/08 a 18/09 

2.3 
Criação de valor com a 
inovação  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

21/09 a 02/10 

2.3 

Registro no INPI e em outros 
países  
 
Direito autoral para 
programas de computador:  
patentes para produtos  
 
Mídias sociais:  
evolução das mídias sociais: 
utilização de mídias sociais 
em e-commerce  
- tecnologias para utilização 
de redes sociais;  
linguagens para mídias 
sociais  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

05 a 23/10 
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2.3 

Marcas para produtos e 
serviços:  
criação da marca, logo, 
avatar e identidade visual na 
rede;  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

26/10 a 13/11 

2.3 

gestão da marca:  
o interação com seguidores 
e relações públicas na 
Internet;  
o atendimento ao público;  
o teoria e prática da 
viralização  
análises:  
o Google Analytics;  
o Klout;  
o Twittanalizer  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

16/11 a 04/12 

2.3 
elaboração de anúncios em 
mídias sociais 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

07 a 16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Componente Curricular: Empreendedorismo e Inovação                                                               Módulo: II 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar oportunidades e planejar a 
criação e desenvolvimento de 
negócios, agindo com atitude 
empreendedora.  
 
 
.  
 
  

Utilizar competências pessoais e 
profissionais, selecionando projetos 
que possibilitem a geração de 
benefícios para si e para a sociedade.  
 
 
 
 
 

- Pesquisa e 
apresentação escrita/oral 
- Avaliação escrita 
individual; 
- Estudos de caso 
- Exercícios 

- Clareza 
- Objetividade 
- Linguagem adequada 
- Coerência 
- Embasamento conceitual 
 

Desempenho que 
evidencia a 
capacidade de agir 
como empreendedor e 
criar ideias inovadoras 
que tragam benefícios 
para a sociedade 

Analisar cenários, visando ao 
desenvolvimento de novas ideias e de 
projetos inovadores  
 

Identificar oportunidades no ambiente 
de trabalho, apresentando propostas 
inovadoras.  
 
Detectar tendências com o uso de 
ferramentas para análise de redes 
sociais.  
 

Pesquisar experiências e tendências 
de inovação.  
 

- Pesquisa e 
apresentação escrita/oral 
- Avaliação escrita 
individual; 
- Estudos de caso 
-  Exercícios 
- Projeto interdisciplinar 

- Clareza 
- Objetividade 
- Linguagem adequada 
- Coerência 
- Embasamento conceitual 
- Trabalho em equipe 
 

Desempenho que 
evidencia a 
capacidade de 
identificar 
oportunidades de 
negócios no ramo da 
informática 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

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

Durkheim, E.- Sociologia, Educação e Moral.Porto.Rés.1984. 

Tocqueville, Alexis. A Democracia na América. 

Jones, Hans - Ética e o Futuro da Democracia. Lisboa. Ed. 70 

Remond, René. Por uma História Política. 

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

Filme: Clube do Imperador. 

Filme: Crash e A Corrente do Bem. 

Filme: Armas, germes e aço. 

 

 

VI – 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. 

 

VII– Identificação:  

Nome do professor: Luciano Alves Gimenez 

Assinatura:                                                                                        Data:09/02/2015 

 

VIII – 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 curso Técnico de Administração Integrado ao 
Ensino Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 10 de março de 2015. 

Rosangela Parzewski Neves 

      Coordenador   
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Etec  

Etec  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

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

Qualificação Técnica de Nível Médio de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

Área de conhecimento: Linguagens 

Componente Curricular: Espanhol 

Série: 2º Ensino Médio  C. H. Semanal: 2,0 

Professora: Edna Aparecida Rodrigues da Silva 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores 
 

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.  

 Utilizar textos em línguas estrangeiras.  

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  
 

Ensino Médio 
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sociocultural.  

 Comunicar-se por escrito e/ ou oralmente no idioma estrangeiro em nível básico.  

 Utilizar estratégias verbais e não verbais para favorecer e efetivar a comunicação e alcançar o 
efeito pretendido, tanto na produção quanto na leitura de texto.  

 Utilizar sites da Internet para pesquisa e como instrumento de acesso a diferentes manifestações 
culturais de outros povos, expressas em suas próprias línguas.  

 
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.  

 Respeito aos direitos e deveres de cidadania.  

 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. 

09/02 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 “Gota d água” 

 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  



 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza - 2015 

 

 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 07/07 

 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. 

20/07 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 Indicadores de Domínio 
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. 
 

Aplicar técnicas de 

desenvolvimento de ideias e 

produções textuais simples, 

utilizando recursos tecnológicos de 

comunicação em espanhol  

 

Gramática e linguagem comercial 

básica em espanhol. 

 

Aplicar conceitos e normas da 

língua espanhola. 

 

Aplicar normas gramaticais e 

expressões idiomáticas na 

produção de textos, apresentações 

e conversação em língua 

espanhola. 
 

Aplicar técnicas de um leitor 
eficiente em língua espanhola, 
interagindo com o material 
apresentado. 

 

 

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 – 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> 
 

 

V – 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. 

 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 16/02/2015 

 

VII – 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 curso Técnico de Administração Integrado ao 
Ensino Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 12 de março de 2015. 

Rosangela Parzewski Neves 

      Coordenador  

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
 
 
 

 

http://www.sgel.es/ele
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Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca-SP 

Área de conhecimento:  TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO  

Componente Curricular: Física 

Série: 2º EMI-Administração C. H. Semanal: 2,0 

Professor: Rui Barcellos Rodrigues 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

Competências Habilidades e valores 

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

Articular conhecimentos de diferentes naturezas e 
áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
(Curiosidade – Gosto pelo aprender – Hábito de 
pesquisar) 

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

Identificar os processos sociais que orientam a 
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 
(Respeito às diferenças e tratar a todos como 
iguais.) 

Sistematizar informações relevantes para a 
compreensão da situação-problema. 

Identificar o problema e formular questões.  
Utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 
(Hábito de planejar e organização.) 

Na resolução de problemas, pesquisar, 
reconhecer e relacionar: a) as construções 
do imaginário coletivo; b) elementos 
representativos do patrimônio cultural; c) as 
classificações ou critérios organizacionais, 
preservados e divulgados no eixo espacial 
e temporal; d) os meios e instrumentos 

Identificar metodologias, sistemas, procedimentos 
e equipamentos e estabelecer critérios para sua 
seleção e utilização adequada. (Hábito de 
planejar e organização.) 

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

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Médio 
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adequados para cada tipo de questão; 
estratégias de enfrentamento dos 
problemas. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Tema 1 –  
Fontes e sistemas de calor. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Incentivar a pesquisa. 
Oferecer exercícios aplicados. 
Incentivar a pesquisa. 

 
09/02 a 20/03 

Tema 2 –  
Propriedades térmicas de materiais. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Oferecer exercícios aplicados à tecnologia. 
Memorizar para chegar a contextualização 

23/03 a 10/04 

Tema 3 –  
Grandezas térmicas. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Memorização do estudo. 

13/04 a 30/04 

Tema 4 –  
Temperatura e variação térmica, instrumentos de medição. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Oferecer exercícios aplicados à tecnologia. 
Memorizar para chegar a contextualização. 

04/05 a 22/05 

Tema 5 –  
Energia térmica e máquinas térmicas. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Oferecer exercícios seqüenciais. 
Memorizar para chegar a contextualização. 

25/05 a 19/06 

Tema 6 –  
Processos térmicos. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Incentivar a pesquisa. 
Memorização do estudo. 

22/06 a 03/07 

Tema 7 -  
Calor e meio ambiente. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Incentivar a pesquisa. 
Apresentar modelos. 
Criar situações que favoreçam o trabalho em equipe. 

20/07 a 07/08 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Tema 8 –  
Grandezas físicas relacionadas com ondulatória. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Incentivar a pesquisa. 
Apresentar modelos. 
Criar situações que favoreçam o trabalho em equipe. 

10/08 a 28/08 

Tema 9 –  
Instrumentos musicais, ouvido humano. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Oferecer exercícios aplicados à tecnologia. 
Memorizar para chegar à contextualização. 

31/08 a 18/09 

Tema 10 –  
Propagação da luz. 
Reflexão e refração da luz. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Oferecer exercícios de lógica e aplicados à tecnologia 
Memorizar para chegar à contextualização. 

21/09 a 02/10 

Tema 11 –  
Espelhos e lentes, instrumentos ópticos. 
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Incentivar a pesquisa. 
Oferecer exercícios aplicados à tecnologia. 
Criar situações que favoreçam o trabalho em equipe. 

05/10 a 30/10 

Tema 12 –  
Tecnologia envolvendo som e imagem, informação.  
 

Aula expositiva e/ou demonstrativa. 
Memorização do estudo. 

02/11 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Articular as redes de 
Diferenças e semelhanças 
entre as linguagens e seus 
códigos. 

Articular conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 
interdisciplinar. (Curiosidade – 
Gosto pelo aprender – Hábito 
de pesquisar) 

Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios. 
 

Precisão, clareza e criticidade. 
Capacidade de observação e 
análise de situações reais. 

Análise e resolução de 
exercícios com clareza, de 
acordo com o embasamento 
teórico. 
 

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

Identificar os processos sociais 
que orientam a dinâmica dos 
diferentes grupos de indivíduos. 
(Respeito às diferenças e tratar 
a todos como iguais.) 

Autoavaliação e avaliação 
escrita com relatório de 
desenvolvimento. 
Trabalhos de resumo e 
pesquisas. 
 

Precisão, clareza e criticidade. 
Capacidade de observação e 
análise de situações reais. 

Participação coletiva nas 
perguntas formuladas pelo 
professor. 

Sistematizar informações 
relevantes para a 
compreensão da situação-
problema. 

Identificar o problema e 
formular questões.  Utilizar 
raciocínios dedutivos e 
indutivos. 
(Hábito de planejar e 
organização.) 

Relatório de trabalho de campo e 
estudos do meio. 
 
Avaliação escrita individual. 

 

Precisão, clareza e coesão. 
Capacidade de observação e 
análise de situações reais. 

Listas de exercícios e avaliação 

Na resolução de problemas, 
pesquisar, reconhecer e 
relacionar: a) as construções 
do imaginário coletivo; b) 

Identificar metodologias, 
sistemas, procedimentos e 
equipamentos e estabelecer 
critérios para sua seleção e 

Relatório de trabalho de campo e 
estudos do meio. 
Avaliação escrita individual. 

 
 

Precisão, clareza e criticidade. 
Capacidade de observação e 
análise de situações reais. 

Listas de exercícios e avaliação 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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elementos representativos do 
patrimônio cultural; c) as 
classificações ou critérios 
organizacionais, preservados 
e divulgados no eixo espacial 
e temporal; d) os meios e 
instrumentos adequados 
para cada tipo de questão; 
estratégias de enfrentamento 
dos problemas. 

utilização adequada. (Hábito de 
planejar e organização.) 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Física – Ciências e Tecnologia – Vol 2 / Termologia, Óptica e Ondas - Carlos Magno A. Torres, Nicolau 
Gilberto Ferraro, Paulo Antonio de Toledo Soares. – Editora Moderna. 

- Questões de concursos e vestibulares. 

 

 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Rui Barcellos Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VII – 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 curso Técnico de Administração Integrado ao 
Ensino Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 13 de março de 2015. 

Rosangela Parzewski Neves 

      Coordenador  
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Etec Dr.Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca  

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios  

 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO  
  

 

Qualificação:  Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
Série: 2ª 

Componente Curricular: Gestão de Pessoas I  

C.H. Semanal: 3,0 Professor: Luciano Alves Gimenez  

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

 
Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos Humanos.  

Utilizar manual de integração para socialização de pessoal.  

Aplicar normas de segurança no trabalho.  

Divulgar áreas de risco.  

Elaborar programas preventivos.  

Informar condições inseguras de trabalho.  

Fiscalizar a utilização de EPI.  

Obedecer às orientações da CIPA.  

Definir métodos de desenvolvimento de pessoas.  

Aplicar metodologia de comunicação pessoal formal/ informal em feedbacks na 
avaliação de desempenho.  

Definir programas de qualidade de vida no gerenciamento de pessoas.  

Identificar as diversas gerações para aplicar gestão de pessoas.  

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 
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Promover mudanças maximizando desempenho e otimizando a integração dos 
Recursos Humanos.  
. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

 1. Pesquisar e caracterizar os subsistemas 
de Recursos Humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interpretar o planejamento estratégico de 
Gestão de Pessoas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identificar a evolução de Recursos Humanos 
e o seu importante papel nas organizações.  

1.2. Identificar a evolução das competências 
requeridas no mercado de trabalho.  
1.3. Identificar os papéis e responsabilidades dos 
principais subsistemas de recursos humanos e a 

contribuição de cada um para o sucesso das 
organizações.  

1.4. Compreender como se administram talentos e o 

capital intelectual nas organizações  

 
 

2.1. Identificar o ambiente das empresas e suas 
características principais.  

2.2. Reconhecer os tipos de ambiente 
organizacional e suas estratégias.  

2.3. Interpretar fatores intervenientes no 
Planejamento de Gestão de Pessoas.  

2.4. Identificar o papel da área de Recursos Humanos 

na realização da missão, visão e valores das 

organizações.  

 
 
 

 1. Linha de evolução da área de Recursos 
Humanos e a sua importância na atualidade 
para o sucesso das organizações:  

comportamental;  

pelo mercado de trabalho;  

organizações humanas;  

Capital Intelectual  
 
2. Conceitos de:  

 
 

 
 

 
 

 
 

o recrutamento de pessoal;  
o seleção de pessoal;  

o administração de pessoal;  
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3. Desenvolver a captação de Recursos 
Humanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1. Elaborar pesquisa de cargos e salários.  
3.2. Aplicar os procedimentos para elaboração de 

descrição de cargos e salários, definição das 
competências técnicas e comportamentais para o 

exercício das funções.  
3.3. Compreender o custo do absenteísmo e 

calcular índice de rotatividade.  
3.4. Identificar a importância da entrevista de 

desligamento.  
3.5. Compreender as etapas do recrutamento de 

pessoal.  
3.6. Realizar estimativas de vagas futuras.  

3.7. Identificar fontes de recrutamento, levantar custos 

de inserção e divulgar editais e  

anúncios de recrutamento.  
3.8. Identificar vantagens e desvantagens dos 

recrutamentos interno e externo.  
3.9. Aplicar procedimentos para recrutamento de 

pessoal interno e externo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o cargos, remuneração e carreiras;  

o treinamento e desenvolvimento;  

o avaliação do desempenho;  

o higiene e segurança no trabalho  

 
 
3. Elaboração e descrição de cargos e 
salários:  

nicas e 
comportamentais;  

 

Ocupações);  
 

 
planejamento do quadro de pessoal:  
o índice de absenteísmo;  

o índice de rotatividade (turnover);  

o entrevista de desligamento  

 definição de recrutamento interno, suas 
vantagens e desvantagens;  

vantagens e desvantagens;  
 

o anúncio em jornais e revistas;  
o job fair;  

o mídias sociais;  

o Intranet/ Internet;  
o cartazes;  

o grupos de RH;  

o agências;  

o placa na portaria;  
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4. Interpretar a legislação trabalhista e 
previdenciária vigente.  
 
 
 
5. Implementar o processo admissional 
atendendo a legislação vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Identificar as leis trabalhista e previdenciária 
acompanhando as modificações.  

 
 
 
5.1. Identificar a legislação e aplicar na admissão 
de pessoal.  
5.2. Conhecer procedimentos de registros na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, e suas 
implicações.  
5.3. Interpretar o processo de admissão com a 
centralização dos documentos (Registro de 
Empregado, Contrato de Trabalho, Ficha 
Individual e Declaração de Dependentes).  
5.4. Conhecer o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED.  
5.5. Gerenciar contratação de pessoal por 
terceirização.  
5.6. Identificar obrigações específicas em 
determinados meses do ano – contribuição 
sindical, 1ª parcela do 13º salário, 2ª parcela do 
13º salário.  
5.7. Utilizar controles para obrigações.  
 
 
 
 
 

o panfletos;  

o congressos e convenções;  

o apresentação espontânea;  
o através de funcionários  

 
 
4. CLT – Consolidação das Leis 
Trabalhistas:  

 
 
5. Tipos de contrato de trabalho:  

 

o horário de trabalho, jornada de trabalho e 

período de descanso, trabalho da mulher e 
do menor, empregado doméstico  

 
o empregador;  

o grupo econômico;  

o empregado;  

o trabalhador:  

utônomo;  

 

 

 

 

cooperativas de trabalho;  

 
 

empregados:  

o exame médico admissional;  
o CTPS;  
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6. Gerenciar o processo remuneratório.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.1. Compreender os componentes da 
remuneração total.  
6.2. Identificar as melhores práticas de 
remuneração, benefícios e programas de 
reconhecimento e recompensa.  
6.3. Compreender os cálculos da folha de 
pagamento e respectivos relatórios gerenciais e 
legais.  
6.4. Realizar os cálculos de folha de pagamento 
informatizada e respectivos relatórios gerenciais e 
legais.  
6.5. Identificar, atualizar e calcular encargos sociais 

sobre a folha de pagamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o registro de empregado  
al de trabalho:  

o contribuição sindical;  
o INSS;  
o salário família;  
o IRRF – trabalho assalariado;  
o PIS/ PASEP;  
o CAGED  
 
6. Conceito de remuneração e seus 
componentes:  

 
 

 
o sociais;  
o espontâneos  
 
*Legislação e cálculos de folha de 
pagamento mensal, férias, 13º salário, 
verbas rescisórias  
*Definição de Proventos e descontos:  

 
o adicional de insalubridade;  
o adicional de periculosidade;  
o adicional noturno;  
o adicional extraordinário;  
o repouso semanal remunerado;  
o salário família;  
o salário maternidade  

 
o adiantamentos;  
o contribuição previdenciária – INSS;  
o imposto de renda;  
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7. Identificar políticas de remuneração, 
incentivos e benefícios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Conhecer os mais recentes métodos de 
remuneração.  
7.2. Diferenciar remuneração variável e flexível.  
7.3. Identificar a aplicabilidade  

da remuneração por competência.  
7.4. Participar de ações para obtenção de um 
sistema de recompensas e de punições.  
7.5. Interpretar o plano de bonificação.  

o RSR – remuneração do dia de repouso;  
o contribuição sindical  

 regras e prazos:  
o prazo;  
o forma e local do pagamento  

 
o férias;  
o 13º salário;  
o FGTS  

 
 
7. Conceitos de remuneração:  

 
 

 
 

sistema de recompensas e de punições;  
o plano de bonificação;  

o programa de participação nos resultados  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:            Gestão de Pessoas I                                                                                                 Série:2ª 
 

Habilidade 

) 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma 

(Dia e Mês) 

1 

1. Linha de evolução da área 
de Recursos Humanos e a 
sua importância na 
atualidade para o sucesso 
das organizações:  

técnica e comportamental;  

competências requeridas 
pelo mercado de trabalho;  

administração das 
organizações humanas;  
 

 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 

09 a 27/02 

1 
Humanos e do Capital 
Intelectual  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos. 

02 a 20/03 
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2 

2. Conceitos de:  
 

 
 

 

organizacional;  
 

de RH;  

humanos:  
 
 

 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
23 a 10/04 

2 

o recrutamento de pessoal;  
o seleção de pessoal;  

o administração de pessoal;  

o cargos, remuneração e 

carreiras;  

o treinamento e 

desenvolvimento;  

o avaliação do 

desempenho;  

o higiene e segurança no 

trabalho  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos. 

13 a 30/04  
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3. Elaboração e descrição de 
cargos e salários:  

técnicas e comportamentais;  
 

Brasileira de Ocupações);  
 

 
planejamento do quadro de 
pessoal:  
o índice de 

absenteísmo;  

o índice de rotatividade 

(turnover);  

o entrevista de 

desligamento  
efinição de recrutamento 

interno, suas vantagens e 
desvantagens;  

externo, suas vantagens e 
desvantagens;  

 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
04 a 22/05  
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o anúncio em jornais e 

revistas;  
o job fair;  

o mídias sociais;  

o Intranet/ Internet;  
o cartazes;  

o grupos de RH;  

o agências;  

o placa na portaria;  

o panfletos;  

o congressos e convenções;  

o apresentação espontânea;  
o através de 

funcionários  

 
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos. 

25/05 a 12/06  

4 

4. CLT – Consolidação das 
Leis Trabalhistas:  

 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
15/06 a 07/07 

4 orientativos  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos. 

20/07 a 07/08 
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5. Tipos de contrato de 
trabalho:  

 

o horário de trabalho, 

jornada de trabalho e 
período de descanso, 
trabalho da mulher e do 
menor, empregado 
doméstico  

 
o empregador;  

o grupo econômico;  

o empregado;  

o trabalhador:  

 

 

so;  

 

 

cooperativas de trabalho;  

 
 

 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

 
 
10 a 28/08  
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5 

admissão de empregados:  

o exame médico 

admissional;  
o CTPS;  
o registro de empregado  

trabalho:  
o contribuição sindical;  
o INSS;  
o salário família;  
o IRRF – trabalho 
assalariado;  
o PIS/ PASEP;  
o CAGED  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos. 

31/08 a 18/09 

6 

6. Conceito de remuneração 
e seus componentes:  

 
 

 
o sociais;  
o espontâneos  
 
*Legislação e cálculos de 
folha de pagamento mensal, 
férias, 13º salário, verbas 
rescisórias  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

21/09 a 02/10 
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*Definição de Proventos e 
descontos:  

 
o adicional de insalubridade;  
o adicional de 
periculosidade;  
o adicional noturno;  
o adicional extraordinário;  
o repouso semanal 
remunerado;  
o salário família;  
o salário maternidade  

 
o adiantamentos;  
o contribuição previdenciária 
– INSS;  
o imposto de renda;  
o RSR – remuneração do dia 
de repouso;  
o contribuição sindical  

 
o prazo;  
o forma e local do 
pagamento  

 
o férias;  
o 13º salário;  
o FGTS  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos. 

05 a 23/10 
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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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

26/10 a 13/11 

7 

7. Conceitos de 
remuneração:  

 
iável;  

 
 

sistema de recompensas e 
de punições;  
o plano de 

bonificação;  

 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

Resolução de problemas práticos. 

16/11 a 04/12 

7 
o programa de participação 

nos resultados  
 

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 

 Leitura dirigida 

 Estudo de caso 

 Resolução de problemas práticos 

07 a 16/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:                                                Gestão de Pessoas I                                                                  Série:2ª 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Pesquisar e 
caracterizar os 
subsistemas de 
Recursos 
Humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interpretar o 
planejamento estratégico 
de Gestão de Pessoas.  

1.2. Identificar a evolução de 
Recursos Humanos 

e o seu importante papel nas 
organizações.  

1.2. Identificar a evolução das 
competências requeridas no 
mercado de trabalho.  

1.3. Identificar os papéis e 
responsabilidades dos principais 

subsistemas de recursos 
humanos e a contribuição de 
cada um para o sucesso das 

organizações.  
1.4. Compreender como se 

administram talentos e o capital 

intelectual nas organizações  

 
 

2.1. Identificar o ambiente das 
empresas e suas características 

principais.  
2.2. Reconhecer os tipos de 

Observações diretas; 
Estudo de Casos. 
Relatório escrito 
Estudo de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrações práticas. 
Estudo de Casos 
Avaliação escrita 

Precisão, coesão e rapidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação; Cooperação. 
Interesse, Iniciativa. 
 

Resolução da situação proposta, 
utilizando a precisão, a 
complexidade       e a criticidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntese  escrita da proposta de 
solução dos problemas  com as 
informações selecionadas. 
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3. Desenvolver a 
captação de Recursos 
Humanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambiente organizacional e suas 
estratégias.  

2.3. Interpretar fatores 
intervenientes no Planejamento 

de Gestão de Pessoas.  
2.4. Identificar o papel da área de 

Recursos Humanos na realização da 

missão, visão e valores das 

organizações.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Elaborar pesquisa de cargos 
e salários.  

3.2. Aplicar os procedimentos 
para elaboração de descrição de 
cargos e salários, definição das 

competências técnicas e 
comportamentais para o 
exercício das funções.  

3.3. Compreender o custo do 
absenteísmo e calcular índice de 

rotatividade.  
3.4. Identificar a importância da 

entrevista de desligamento.  
3.5. Compreender as etapas do 

recrutamento de pessoal.  
3.6. Realizar estimativas de 

vagas futuras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta do 
desempenho do aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização, Cumprimentos de 
prazos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho prático que possa 
ser comparado  os requisitos que 
a  empresa  procura,  com as 
características que o candidato 
apresente.   
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4. Interpretar a legislação 
trabalhista e 
previdenciária vigente.  
 
 
 
5. Implementar o 
processo admissional 
atendendo a legislação 
vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7. Identificar fontes de 

recrutamento, levantar custos de 

inserção e divulgar editais e  

anúncios de recrutamento.  
3.8. Identificar vantagens e 

desvantagens dos recrutamentos 
interno e externo.  

3.9. Aplicar procedimentos para 

recrutamento de pessoal interno e 

externo.  

 
 

4. Identificar as leis trabalhista e 
previdenciária acompanhando as 

modificações.  
 

 
 
5.1. Identificar a legislação e 
aplicar na admissão de pessoal.  
5.2. Conhecer procedimentos de 
registros na Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, e suas 
implicações.  
5.3. Interpretar o processo de 
admissão com a centralização 
dos documentos (Registro de 
Empregado, Contrato de 
Trabalho, Ficha Individual e 
Declaração de Dependentes).  
5.4. Conhecer o Cadastro Geral 
de Empregados e 
Desempregados – CAGED.  
5.5. Gerenciar contratação de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho prático. 
 
 
 

 
Trabalho prático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentação teórica, 
complexidade, Precisão e 
criticidade. 
 

 
 
Fundamentação teórica, 
complexidade, precisão e 
criticidade. 
Precisão, coesão e rapidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolução da situação  proposta, 
utilizando  a precisão, a 
complexidade e a criticidade. 

 
 
 
Resolução da situação proposta, 
utilizando a precisão, a 
complexidade       e a criticidade. 
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6. Gerenciar o processo 
remuneratório.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Identificar políticas de 
remuneração, incentivos 
e benefícios.  
 
 

pessoal por terceirização.  
5.6. Identificar obrigações 
específicas em determinados 
meses do ano – contribuição 
sindical, 1ª parcela do 13º 
salário, 2ª parcela do 13º salário.  
5.7. Utilizar controles para 
obrigações.  
 
6.1. Compreender os 
componentes da remuneração 
total.  
6.2. Identificar as melhores 
práticas de remuneração, 
benefícios e programas de 
reconhecimento e recompensa.  
6.3. Compreender os cálculos da 
folha de pagamento e 
respectivos relatórios gerenciais 
e legais.  
6.4. Realizar os cálculos de folha 
de pagamento informatizada e 
respectivos relatórios gerenciais 
e legais.  
6.5. Identificar, atualizar e calcular 

encargos sociais sobre a folha de 

pagamento.  

 
7.1. Conhecer os mais recentes 
métodos de remuneração.  
7.2. Diferenciar remuneração 
variável e flexível.  
7.3. Identificar a aplicabilidade  

da remuneração por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho prático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho prático. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participação; Cooperação. 
Interesse, Iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização, Cumprimentos de 
prazos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntese  escrita da proposta de 
solução dos problemas  com as 
informações selecionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho prático que possa 
ser comparado  os requisitos que 
a  empresa  procura,  com as 
características que o candidato 
apresente.   
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competência.  
7.4. Participar de ações para 
obtenção de um sistema de 
recompensas e de punições.  

7.5. Interpretar o plano de 
bonificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 Apostilas elaboradas para o componente curricular. 

 Quadro-negro, Retro-projetor  e Transparências, Data-show (opcional)  

 Revistas: Técnicas e Científicas   

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

 Vídeos diversos relacionados às bases tecnológicas. 
 
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. 

 

VI – 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. 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Luciano Alves Gimenez 

Assinatura:                                                                                        Data:09/02/2015 

 

VIII – 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 curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 
Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 10 de março de 2015. 

 

Rosangela Parzewski Neves 
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Etec: Doutor Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

EE:  

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO  

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
Série: 2ª. 

Componente Curricular: Gestão Empreendedora e inovação  

C.H. Semanal: 2 h/a Professor: Vanessa Cintra Alves Barbosa 

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

ATRIBUIÇÕES  
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.  

Aplicar diretrizes, dados e informações contidas no planejamento estratégico, tático e operacional 
das empresas.  

ATIVIDADES  
AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO EMPRESARIAL  
Elaborar relatórios, informes e documentos para elaboração e alteração das diversas formas de 
planejamento.  

Participar da elaboração do plano operacional.  

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 
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Participar na elaboração do plano tático.  

Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas.  

Agir com eficiência e eficácia.  

Aplicar procedimentos voltados à gestão da qualidade com sustentabilidade.  
 
ATUAR DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA ÉTICA NO TRABALHO  
Demonstrar comprometimento no trabalho.  

Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de trabalho.  

Trabalhar em equipe, reconhecendo o grau de hierarquia.  

Atuar de forma proativa nas decisões da organização.  

 
DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
Agir com tolerância.  

Buscar aprimoramento profissional.  

Tomar iniciativa.  

Atuar com flexibilidade.  

Evidenciar comprometimento.  

Trabalhar em equipe.  



 

______________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Gestão empreendedora e inovação                                                                    Série: 2ª. 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar  o  contexto socioeconômico  e  
político  tendo em  vista  a  prática 
empreendedora. 
 
 
 
 
  
Desenvolver  e/ou  fortalecer  
autoestima  positiva,  que favoreça  
escolhas  profissionais significativas. 
 
 
 
 
 
Analisar  tendências  e oportunidades  para  
criação  e abertura  de  um  negócio  com  
sustentabilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 
 
1.2 
1.3 
 
1.4 
 
2.1 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
3.4 
 
 

1.1.  Identificar  os  conceitos  de  
empreendedorismo  e  visão empreendedora. 
1.2.  Interpretar  as  variáveis socioeconômicas  e  
políticas  do mercado.  
1.3.  Detectar  oportunidades de  negócios  e  
desenvolver  a empregabilidade. 
1.4.  Aplicar  os  princípios  de empreendedorismo  
e intraempreendedorismo. 
2.1.  Identificar  competências pessoais e 
profissionais. 
2.2.  Empreender  autoestima positiva  por  meio  
do autoconhecimento  e desenvolvimento  de  
competências  que  favoreçam escolhas 
profissionais criativas e motivadoras. 
2.3.  Aplicar  métodos  de geração de novas 
ideias. 
3.1.  Investigar  as  tendências de  mercado  e  
identificar oportunidades  para  novos 
projetos/negócios. 
3.2.  Identificar  os  fatores contextuais  e  os  
estágios-chaves  do  processo  que influenciam  a  
criação  de  um novo negócio. 
3.3. Aplicar legislação ambiental nas  ações  de  
gestão empresarial. 
3.4. Reconhecer áreas fronteiras de 
desenvolvimento sustentável. 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceito  sobre empreendedorismo  e  visão  
empreendedora:definição  das  principais 
características empreendedoras;diferenças  
entre empreendedorismo corporativo  e 
empreendedorismo  de  startup 
Empregabilidade: conceito,  evolução  
histórica, formas  de  trabalho,  o 
desenvolvimento  da vantagem  competitiva  
no mercado; criatividade:  o  processo 
criativo,  paradigmas (bloqueios mentais):o  
fontes de novas ideias;o  métodos  de  
geração  de novas  ideias; (brainstorming,  
grupos de  discussão, questionários etc.);o  
avaliação das ideias 
Visão  de  oportunidade: diferenciar  ideias  
de oportunidades,  como  avaliar uma 
oportunidade, tendência  de mercado: 
planejamento  e  abertura  de empresa: o  
definição  do  negócio, produto e mercado; 
o  busca  de  assessorias para  abertura  do  
negócio; o  constituição  de empresas; o  
empreendedor Individual; o  possibilidades  
e fronteiras  do desenvolvimento 
sustentável; o  gestão  ambiental  nas 
empresas  produtoras  de bens e serviços: 
controle de  inspeção,  medição  e  
ensaio  
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4.  
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

Executar  o  planejamento,  
monitoramento  e  avaliação  de  
projetos no âmbito dos negócios  
do empreendimento. 
 
Interpretar  o  processo  de inovação,  sua  
organização  e gerenciamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlacionar  as  principais  
estratégias  competitivas  com   a  
gestão do negócio.  

3.5 
4.1 
4.2 
 
4.3 
 
5.1 
 
5.2 
 
 
5.3 
 
5.4 
 
 
5.5 
 
5.6 
 
6.1 
 
 
6.2 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.  Elaborar  plano  de  gestão ambiental. 
4.1.  Articular e desenvolver o plano de negócio. 
4.2.  Visualizar  os  processos de gerenciamento 
de recursos e competências. 
4.3.  Identificar  possibilidades para  aquisição  de  
recursos financeiros e financiamentos. 
5.1.  Distinguir  as  diferentes tipologias  e  
classificações  da inovação. 
5.2. Analisar de maneira crítica o processo  de  
inovação, reconhecendo  a  importância  de  
sua gestão.  
5.3.  Aplicar  ferramentas, técnicas  e  
mecanismos  para  o processo de inovação. 
5.4.  Diagnosticar  como  os diferentes  tipos  de  
inovação podem  contribuir  para  a 
sustentabilidade. 
5.5.  Organizar  e  gerenciar  o processo de 
inovação. 
5.6.  Diferenciar empreendedorismo,  inovação  e  
criatividade. 
6.1  Identificar  as  principais teorias  e  modelos  
em estratégias  competitivas  e gestão das 
empresas. 
6.2.  Selecionar  e  aplicar  um modelo  de  gestão  
que  favoreça a competitividade do negócio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Negócio: definição  sobre  o  que  é  
um plano  de  negócio  e  sua utilidade; 
elaboração  de  um  plano  de negócio:  
definição  de missão,  visão,  estratégia; 
gerenciando  a  equipe, produção e finanças 
Conceito de inovação e a  sua importância 
para o negócio: descrição  das  diferentes 
tipologias  e  classificações  
de inovação; estruturação e planejamento  
de um processo inovação; gestão  
inovadora:  conceito, etapas  de  um  
processo  de inovação,  ambiente inovador, 
modelos mentais e tomadas de decisão; 
inovação  para  a sustentabilidade. 
 Inovação  e competitividade: 
competitividade  e  a  gestão empresarial; 
estratégias competitivas.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão empreendedora e inovação                           Série: 2ª. 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Identificar os conceitos de 
empreendedorismo e visão empreendedora.  
1.2. Interpretar as variáveis socioeconômicas 
e políticas do mercado.  
1.3. Detectar oportunidades de negócios e 
desenvolver a empregabilidade.  
1.4. Aplicar os princípios de 
empreendedorismo e 
intraempreendedorismo 

 1. Conceito sobre empreendedorismo e 
visão empreendedora: definição das 
principais características empreendedoras; 
diferenças entre empreendedorismo 
corporativo e empreendedorismo de start-
up  

 

Aulas dialogadas 
Debates 

Aulas práticas 
Estudos de Casos 

Pesquisas 
Trabalhos Práticos 

 

09/02 a 13/03 

2.1. Identificar competências pessoais e 
profissionais.  
2.2. Empreender autoestima positiva por 
meio do autoconhecimento e 
desenvolvimento de competências que 
favoreçam escolhas profissionais criativas e 
motivadoras.  
2.3. Aplicar métodos de geração de novas 
ideias.  
 

 2. Empregabilidade:  
conceito, evolução histórica, formas de 
trabalho, o desenvolvimento da vantagem 
competitiva no mercado; criatividade: o 
processo criativo, paradigmas (bloqueios 
mentais):  

 fontes de novas ideias;  

 métodos de geração de novas ideias; 
(brainstorming, grupos de discussão, 
questionários etc.);  

 avaliação das ideias  

Aulas dialogadas 
Debates 

Aulas práticas 
Estudos de Casos 

Pesquisas 
Trabalhos Práticos 

 

 
16/03 a 08/05 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

3.1. Investigar as tendências de mercado e 
identificar oportunidades para novos 
projetos/negócios.  
3.2. Identificar os fatores contextuais e os 
estágios-chaves do processo que 
influenciam a criação de um novo negócio.  
3.3. Aplicar legislação ambiental nas ações 
de gestão empresarial.  
3.4. Reconhecer áreas fronteiras de 
desenvolvimento sustentável.  
3.5. Elaborar plano de gestão ambiental 

3. Visão de oportunidade: diferenciar 
ideias de oportunidades, como avaliar uma 
oportunidade, tendência de mercado:  
planejamento e abertura de empresa:  

 definição do negócio, produto e 
mercado;  

 busca de assessorias para abertura do 
negócio;  

 constituição de empresas;  

 empreendedor Individual;  

 possibilidades e fronteiras do 
desenvolvimento sustentável;  

 gestão ambiental nas empresas 
produtoras de bens e serviços: 
controle de inspeção, medição e 
ensaio  

Aulas expositivas e dialogadas 
Aulas práticas 

Estudos de Casos 
Pesquisas 

Trabalhos Práticos 
Desenvolvimento Projeto 

Interdisciplinar  
Apresentação das empresas na 

Feira de Gestão 

 
11/05 a 07/07 

4.1. Articular e desenvolver o plano de 
negócio.  
4.2. Visualizar os processos de 
gerenciamento de recursos e competências.  
4.3. Identificar possibilidades para aquisição 
de recursos financeiros e financiamentos.  

 

4. Plano de Negócio:  
definição sobre o que é um plano de 
negócio e sua utilidade; elaboração de um 
plano de negócio: definição de missão, 
visão, estratégia; gerenciando a equipe, 
produção e finanças  

 

Aulas expositivas e dialogadas 
Aulas práticas Estudos de 

Casos 
Pesquisas Trabalhos Práticos 

Desenvolvimento Projeto 
Interdisciplinar 

Desenvolvimento Projeto 
interdisciplinar - Plano de 

Negócios 

 
20/07 a 04/09 



 

______________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

5.1. Distinguir as diferentes tipologias e 
classificações da inovação.  
5.2. Analisar de maneira crítica o 
processo de inovação, reconhecendo a 
importância de sua gestão.  
5.3. Aplicar ferramentas, técnicas e 
mecanismos para o processo de inovação.  
5.4. Diagnosticar como os diferentes tipos de 
inovação podem contribuir para a 
sustentabilidade.  
5.5. Organizar e gerenciar o processo de 
inovação.  
5.6. Diferenciar empreendedorismo, 
inovação e criatividade.  

5. Conceito de inovação e a sua 
importância para o negócio:  
descrição das diferentes tipologias e 
classificações de inovação; estruturação e 
planejamento de um processo inovação;  
gestão inovadora: conceito, etapas de um 
processo de inovação, ambiente inovador, 
modelos mentais e tomadas de decisão;  
inovação para a sustentabilidade.  

 

Aulas expositivas e dialogadas 
Aulas práticas 

Estudos de Casos 
Pesquisas 

Trabalhos Práticos 
Desenvolvimento Projeto 

Interdisciplinar 
Desenvolvimento Projeto 
interdisciplinar - Plano de 

Negócios 

 
07/09 a 23/10 

6.1 Identificar as principais teorias e modelos 
em estratégias competitivas e gestão das 
empresas.  
6.2. Selecionar e aplicar um modelo de 
gestão que favoreça a competitividade do 
negócio 

6. Inovação e competitividade:  
competitividade e a gestão empresarial;  
estratégias competitivas  

 

Aulas expositivas e dialogadas 
Aulas práticas 

Estudos de Casos 
Pesquisas 

Trabalhos Práticos 
Desenvolvimento Projeto 
Interdisciplinar – Plano de 

Negócio 

 
26/10 a 16/12 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostila elaborada pela docente  

 Recursos Audiovisuais 

 Jornais e Revistas especializados 

 Vídeos 

 Publicações Especializadas 

Sites 

http://www.crasp.gov.br/crasp/WebForms/default.aspx 

http://www.administradores.com.br/ 

http://www.cfa.org.br/ 

http://portaladm.adm.br/Pagina%20Principal.htm 

http://www.sobreadministracao.com/ 

http://www.sebraesp.com.br/ 

 

Bibliografia  

Administração para Empreendedores – fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. São 
Paulo:Pearson Prentice Hall, 2006. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7ª Edição. Rio de Janeiro, 

Brasil: Editora Campus, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da 

moderna administração das organizações Elsevier, 2003 - 6' reimpressão 

DRUCKER, Ferdinand P. Introdução à administração. 3. ed. São Paulo: Pioneira Thompson 

Learning, 2002.   

FERREIRA, Ademir Antônio, REIS, Ana Carla Fonseca, PEREIRA, Maria Isabel. Gestão Empresarial: de 
Taylor aos nossos dias. 1 ed. – São Paulo:Cengage Learning , 2008 

MAXIMIANO, Antonio Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução 

digital. Ed. Atlas, 2002. 

  

 

http://www.administradores.com.br/
http://www.cfa.org.br/
http://portaladm.adm.br/Pagina%20Principal.htm
http://www.sobreadministracao.com/
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VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

 

- Serão desenvolvidas atividades de recuperação de conteúdo dentro de cada período previsto 
no cronograma de trabalho, como avaliações escritas e orais com relação aos temas abordados 
nos trabalhos de conclusão de curso do grupo.  
 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Vanessa Cintra Alves Barbosa 

Assinatura:                                                                                        Data: 06.02.2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

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 curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 
Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 10 de março de 2015. 

 

Rosangela Parzewski Neves 
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Etec  

Etec: Dr.Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e negócios 

Habilitação Profissional Técnica em 
Administração integrado ao Ensino Médio. 
 

Qualificação técnica em nível médio de 
Assistente Administrativo. 
 

Área de conhecimento: Ensino Médio 

Componente Curricular: Geografia 

Série: 2ºAdministrativo Integrado C. H. Semanal: 02 

Professor: Vera Lúcia Pinto. 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

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

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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Valores e Atitudes 

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

2- Competências 

Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a sua essência, 

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

conjunto de práticas de diferentes agentes, que resultam em profundas mudanças na organização e no 

conteúdo do espaço. 

Habilidades 

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

nas relações humanas. 

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

diferentes origens. 

Valores e Atitudes 

 Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais. 

3- Competências de Sociologia 

Ler e interpretar textos e tabelas que expressam a diversidade nacional em seus diferentes 
aspectos. 

Habilidades 

3.1- Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos e expressão oral. 

3.2- Refletir criticamente a respeito da produção em massa. 

3.3- Estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de elementos para o consumo de 
massa na produção da identidade juvenil. 

3.4- Compreender como Karl Marx, Émile Durkheim e Max Welber pensaram o trabalho na vida 
social do homem. 

Valores e Atitudes 

 Criticidade diante das informações obtidas. 

4- Competências 

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

Habilidades 

4.1. Selecionar e utilizar metodologias de pesquisas adequadas. 

4.2. Consultar Banco de Dados e Sites da Internet. 

Valores e Atitudes 

 Criticidade diante das informações obtidas. 

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

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

relações e transformações que tornaram a realidade concreta e vivida. 

Habilidades  

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

transformação dos espaços. 

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

econômicos  e organizações políticas  e sociais que lhes deram origem. 

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

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

econômicas, políticas e culturais. 

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

transformações e aspectos socioculturais. 

5.5-Identificar as diferentes tecnologias que poderão ser aplicadas na resolução dos problemas. 

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

preservação da vida. 

5.7-Relacionar condições do meio e intervenção humana. 

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

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

utilização. 

Valores e Atitudes 

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

das comunidades das quais participa. 

 Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitem a resolução de 

problemas. 

6- Competências de Sociologia 

 Desenvolver o espírito critico e a capacidade de observação da sociedade. 

  Habilidades 

6.1-Relacionar elementos do cotidiano a conceitos sociológicos. 

6.2-Diferenciar consumo de consumismo. 

Valores e Atitudes 

 Interesse pela realidade em que vive. 

7- Competências 
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Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia. 

Habilidades 

7.1-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. 

8- Competências de Sociologia 

Compreender que o trabalho é uma atividade base da condição humana. 

Habilidades  

8.1-Entender os principais conceitos sociológicos relacionados ao trabalho. 

Valores e Atitudes 

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

comunidades das quais participa. 

9- Competências de Sociologia 

Compreender o que é violência em suas diferentes dimensões. 

Habilidades  

9.1-Reconhecer a existência de diferentes formas de violência: física, psicológica e simbólica. 

Valores e Atitudes 

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

comunidades das quais participa. 

10- Competência- Projeto Gota D’ Água. 

Reconhecer a importância dos recursos hídricos para o planeta, partindo do local para o mundial 

e avaliar as relações entre o uso, preservação e degradação desses recursos. 

Habilidades   

10.1 Analisar de maneira critica as interações da sociedade com o meio físico, levando em 

consideração a importância da água para a vida do planeta nas diferentes escalas. 

10.2 Identificar registros de práticas de usos racionais de forma mais sustentável dos recursos 

hídricos. 

Valores e Atitudes. 

Interesse e responsabilidade pessoal e coletiva na qualidade de vida das comunidades das quais 

participa. 

Posicionar-se criticamente diante dos processos de utilização da água no meio em que vive. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

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

Aulas dialogadas. 
Análise de mapas. 
Pesquisas no portal clikideia.  
 

09/02 a 20/02 
 

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

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

 

23/02 a 06/03 

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

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

09/03 a 20/03 

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

Aulas dialogadas. 
Análise de mapas. 
Pesquisas no portal clikideia.  
Produção de textos. 

23/03 a 02/04 
 

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

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

 

06/04 a 17/04 
 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Ordem política: alianças militares e a ONU. 
Ordem econômica: G7 ao G20. 
 

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

22/04 a 30/04 

O fim da Guerra Fria e a emergência de uma nova ordem. 
Sociologia: O apito da fábrica- Émile Durkheim, ética e mercado  
   
 

Aulas dialogadas. 
Confecção de mapas e tabelas 

       Produção de textos. 
        

04/05 a 15/05 
 

 Conflitos armados no mundo: 
 Terrorismo e guerrilha. 
 

Aulas dialogadas 
Pesquisa  
Debates 
Apresentação de multimídias. 

        
 

18/05 a 29/05      

Guerras étnico-nacionalistas. 
Projeto Gota D’Água- escassez de água no oriente médio e os 
conflitos armados. 

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

01/06 a 12/06 

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

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

 

15/06 a 07/07 
        

Projeto Gota D’Água: o esgotamento dos recursos e o 
desenvolvimento sustentável. 

Aulas dialogadas 
Pesquisa 
Debates. 
Produção de textos. 

 
    20/07 a 31/07 
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Países pioneiros no processo de industrialização: 
Reino Unido e Estados Unidos. 
Sociologia-Tempo é dinheiro: Max Weber, as máquinas modernas. 
 
 
 
 
 

Seminários. 
Leitura e interpretação de textos específicos da 
Sociologia com a utilização do portal clikideia. 
Debates. 
Análise e interpretação de mapas. 
Pesquisa no portal clikideia. 

 

   03/08 a 14/08 

Países de industrialização tardia: 
 Alemanha e Japão. 
 

Seminários 
Pesquisa no portal clikideia. 
Produção de textos. 
 

    17/08 a 31/08        

Países de industrialização planificada: 
União Soviética/Rússia. 
China                                                                                                     

Seminários. 
Confecção de painel. 
Debates. 
Produção de textos. 
Análise e interpretação de mapas. 
Pesquisa no portal clikideia. 
 

 
    01/09 a 11/09 

Países recentemente industrializados: 
América Latina e Tigres Asiáticos. 
 

Seminários. 
Produção de textos. 
Análise e interpretação de mapas. 
Pesquisa no portal clikideia. 
 

  14/09 a 30/09 
 

Países do Fórum IBAS- Índia e África do Sul. 
Sociologia: Trabalhadores, 
uni-vos! 
 Karl Marx, da cooperação à propriedade privada, classes sociais. 

Seminários. 
Confecção de painel. 
Debates. 
Produção de textos. 
Análise e interpretação de mapas. 
Pesquisa no portal clikideia. 
 

 01/10 a 19/10 
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O comércio internacional e os principais blocos regionais: 
O comércio internacional: OMC, expansão do comércio mundial. 
 

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

   20/10 a 06/11 

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

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

   09/11 a 20/11 

Sociologia :Sonhos de consumo: ilusões e realidades da arte e da 
tecnologia. 
 

Análise e interpretação de textos específicos da 
Sociologia. 
Produção de texto. 
Consulta de dados no portal clikideia. 
Debates. 

  23/11 a 04/12 

 
Caminhos abertos pela sociologia: estrada aberta e outros caminhos 
possíveis. 

Análise e interpretação de textos específicos da 
Sociologia. 
Produção de texto. 
Consulta de dados no portal clikideia. 

       Debates. 

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

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1-Ler analisar e interpretar os 
códigos específicos da 
Geografia (mapas, gráficos, 
tabelas etc.) considerando-o 
como elementos de 
representação de fatos e 
fenômenos espaciais ou 
espacializados.  
 
2-Reconhecer na aparência 
das formas visíveis e 
concretas do espaço 
geográfico atual a sua 
essência, ou seja, os 
processos históricos 
constituídos de diferentes 
tempos e os processos 
contemporâneos, conjunto de 
práticas de diferentes 
agentes, que resultam em 
profundas mudanças na 
organização e no conteúdo 
do espaço. 
 

Ler e interpretar documentos 
cartográficos. 
Selecionar as fontes de 
informações. 

Localizar em mapas os fatos e 
fenômenos estudados. 

 

 
Participar de debates e 
defender as próprias idéias. 
Elaborar, ler e interpretar 
mapas. 
Analisar dados em gráficos e 
tabelas. 
Produzir textos a partir dos 
estudos realizados.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa no portal clikideia. 
Localização em mapas 
Relatório. 
 
 
 
 
 
 
Debates. 
Produção de textos. 
Consulta de dados no portal 
clikideia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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3-Ler e interpretar textos e 
tabelas que expressam a 
diversidade nacional em seus 
diferentes aspectos. 
(Sociologia). 

 

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

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

a realidade concreta e vivida. 

 

 

 
 
Participar de debates e 
defender as próprias idéias. 
Analisar dados em gráficos e 
tabelas. 
Produzir textos a partir dos 
estudos realizados. 
 
Selecionar fontes de 
informações. 
Organizar e relatar as 
informações interpretadas. 

 
 

 

 

 

 

 
Reconhecer as transformações 
ocorridas no espaço e relatá-las 
através de um texto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Debates. 
Produção de textos. 
Consulta de dados no portal 
clikideia. 
Produzir tabela. 
 
 
Texto (relatório) 
Trabalho em equipe. 
 Linha do tempo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Produção de texto. 
 Debates. 
 Seminários. 
 Pesquisa com a utilização do 
portal clikideia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adequação das fontes. 
Clareza nas ideias. 
Argumentação consistente. 
Pertinência das informações. 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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6-Desenvolver o espírito 

critico e a capacidade de 

observação da sociedade. 

(Sociologia). 

 

7-Compreender e aplicar no 

cotidiano os conceitos 

básicos da Geografia. 

 

8-Compreender que o 

trabalho é uma atividade 

base da condição humana. 

(Sociologia). 

 
 
 
 
9-Compreender o que é 
violência em suas diferentes 
dimensões. (Sociologia). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar de debates e 
defender as próprias idéias. 
 Produzir textos a partir dos 
estudos realizados. 
 
 
 
Selecionar fontes de 
informações contendo os 
conceitos básicos. 
 
 

 

Selecionar fontes de 

informação e entender os 

principais conceitos 

sociológicos relacionados ao 

trabalho. 

 

Produzir texto e reconhecer a 

existência de diferentes formas 

de violência: física, psicológica 

e simbólica. 

 
 
 
 

Debates. 
Produção de textos. 
Pesquisa no portal clikideia. 
 
 
 
 
 
Produzir texto com os conceitos 
básicos da Geografia. 
Utilização de gráficos e tabelas 
do portal clikideia. 
 
 
 
Pesquisa com a utilização do 
portal clikideia. 
Produção de textos. 
 
 
 
 
 
 
Trabalho em equipe. 
Pesquisa no portal clikideia. 
Produção de texto. 
Apresentação oral. 
Debates. 
 

 
 
 
 

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. 
 
 
Relacionamento de conceitos. 
Clareza nas ideias.  
Cumprimento das tarefas 
individuais. 
 
 
 
 
 
Clareza nas idéias. 
Argumentação consistente. 
Adequação das fontes. 
Postura adequada, ética e 
cidadã. 
 
 
 

 
 

Participação no trabalho e 
atividades propostas. Mapa de 
acordo com critérios 
estabelecidos. 
Atividades apresentadas de 
acordo com o critério 
estabelecido. 
 
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. 
 
 
 
 
 
Participação no trabalho em 
equipe. 
Atividades apresentadas de 
acordo com o critério 
estabelecido. 
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10-Reconhecer a importância 
dos recursos hídricos para o 
planeta, partindo do local 
para o mundial e avaliar as 
relações entre o uso, 
preservação e degradação 
desses recursos. 
 
 

Selecionar fontes de 
informações. 
Organizar e relatar as 
informações interpretadas. 

Analisar dados em gráficos e 
tabelas. 

 

 

Trabalho em equipe. 
Pesquisa no portal clikideia. 
Produção de texto. 
Apresentação oral. 
Debates 
 

 

Interatividade, cooperação e 
colaboração. 
Organização. 
Clareza na expressão oral e 
escrita. 

Apresentação de um texto com 
informações selecionadas e 
organizadas. 
Participação no trabalho em 
equipe. 
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IV – 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. 

Portal Clikideia. 

Sites para pesquisa 

 

 

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

Recuperação contínua com retomada de conteúdos.  

Avaliação objetiva e subjetiva. 

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

Utilização do portal Clikideia 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Vera Lúcia Pinto 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso:  

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 curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 
Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 13 de março de 2015. 

 

Rosangela Parzewski Neves 
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Etec: Dr Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

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

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível 
Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Componente Curricular: História 

Série: 2º C. H. Semanal: 2 

Professor: Andréa Cristina de Lima Marques 

 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

FUNÇÃO 1. REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
1.1-Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o papel 
das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos envolvidos 
em sua produção.  
 
       1.1.1-Desenvolver procedimentos que permitam interrogar diversos tipos de registros, 
escritos, orais, pictóricos, gestuais, etc., a fim de extrair informações e mensagens, situando 
autores, lugares, grupos sociais, identidades, interesses e objetivos envolvidos na sua produção. 
 

                                                           
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-Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir de 
categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico. 
 
       1.2.1-Construir através da problematização da realidade, textos que revelam o próprio 
processo de construção do conhecimento histórico baseado na articulação ensino-pesquisa. 

FUNÇÃO 2. INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO. 
 
2.1-Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do tempo 
cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e históricas. 
 
       2.1.1-Compreender que diferentes noções de tempo são concebidas pelos seres humanos, 
inseridos em processos históricos, e são construções culturais coletivas forjadas na vivência 
social como forma de localizar acontecimentos significativos para a memória coletiva, tendo por 
base os conceitos de anterioridade, posteridade e simultaneidade. 
 
               2.2-Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos 
processos históricos. 
 
                      2.1.2-Nos estudos de processos históricos, comparar e reconhecer ligações, 
valores, mentalidades, ideias e relações sociais que persistem e que mudam, com base na curta 
e na longa duração do acontecer histórico. 
 
               2.3-Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 
reconhecimento do papel do individuo nos processos históricos, simultaneamente, como sujeito e 
como produto dos mesmos. 
 
                      2.3.1-Construir a identidade individual e coletiva por meio das diferenças e 
semelhanças, e mudanças e permanências, as mentalidades, nas relações entre as pessoas em 
diferentes momentos da história, reconhecendo-se como sujeito e participante da história de seu 
tempo. 

FUNÇÃO 3. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL. 
 
              3.1-Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a 
religião, as ciências, as tecnologias, etc., nos contextos históricos de sua constituição e 
significação. 
 
               3.2-Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de 
sucessão e/ou de simultaneidade. 
 
                      3.2.1-Relacionar os acontecimentos, identificando mudanças, permanências, 
continuidades e descontinuidades, dimensionando-os nos ritmos da longa, média ou curta 
duração. 
 
3.3-Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos 

3.3.1 - Questionar a realidade social em que está inserido, estabelecendo relações 
de mudança e permanência nas múltiplas dimensões da vida coletiva. 

 
 
__________________________ 
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

AS TRANSFORMAÇÕES PELAS QUAIS PASSOU O TRABALHO 
LIVRE, DA ANTIGUIDADE À 1ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: 

 Crise do Modo de Produção Feudal (crise demográfica, peste 
negra e revoltas camponesas). 

 Cruzadas.  

 Ascensão da Burguesia. 
 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates.  
Aulas demonstrativas com fontes históricas, abordando 
técnicas de trabalho com as mesmas.  
Exercícios de sistematização; 
Trabalhos extra-classe; 
Avaliação escrita; 
Atividades de recuperação  (retomada de conteúdo, analise 
coletiva dos acertos e erros, avaliação); 
 
 
 

 09/02 a 20/02 

 23/02 a 06/03 

 09/03 a 20/3 

FUNDAMENTOS DO MUNDO MODERNO:  

 Absolutismo (formação das monarquias nacionais; as 
particularidades da Inglaterra e França (Guerra dos Cem 
Anos e Duas Rosas) 

 Renascimento Cultural, Científico e Literário;  

 Reforma Protestante: Luteranismo, Calvinismo e 
Anglicanismo  

 Noções sobre o Antigo Regime. 

 Definição e características do capitalismo. 

 Mercantilismo: características gerais; 
 

 
Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates.  
Apresentação de slides com imagens do Renascimento. 
Leitura de obras Renascentistas. 
Leitura de fontes históricas (teóricos do Absolutismo); 
Sugestão de filmes relacionados ao tema: Joana D’Arc, 
Henrique V, A Outra, Elizabeth e Elizabeth, a era de ouro, 
Lutero. 
Exercícios de sistematização; 
Avaliação escrita; 
Atividades de recuperação (retomada de conteúdo, analise 
coletiva dos acertos e erros, trabalhos extra-classe, 
avaliação)  
 

 23/03 a 06/04 

 08/04 a 17/04 

 22/04 a 30/04 

 04/05 a 08/05 

 11/05 a 15/05 

 18/05 a 29/05 
 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Projeto Água: A evolução histórica do uso da Água 
a) Revolução agrícola e o uso da água 
b) Revolução industrial e o uso da agua 

Abordagem do tema a partir de slides, debates e análise de 
fotos e mapas em sala de aula. 

 16/03 a 26/03 

 05/10 a 19/10 
 

EXPANSÃO MARÍTIMA EUROPÉIA:  

 Absolutismo em Portugal e Espanha: Guerra de Reconquista; 

 Expansão marítima portuguesa, espanhola e inglesa;  

 O sentido da colonização;  

 Rotas de comércio; 

 Pacto colonial; 

 Tipos de colonização: Povoamento e Exploração. 

 América espanhola: povos pré-colombianos; 

 Colonização inglesa: a formação e independência das Treze 
Colônias; 

 Colonização portuguesa: período pré-colonial e período 
colonial; 

Abordagem dos temas através de aulas expositivas e 
debates. 
Trabalho com cartografia relacionada ao período dos 
descobrimentos; 
Atividades com fontes históricas; 
Leitura da carta de Independência dos Estados Unidos; 
Exercícios de sistematização; 
Avaliação escrita; 
Atividades de recuperação (retomada de conteúdo, analise 
coletiva dos acertos e erros, trabalhos extra-classe, 
avaliação)  
 

 01/06 a 12/06 

 15/06 a 22/06 

 24/06 a 30/06 

 1/07 a 07/07 

 20/07 a 24/07 

 27/07 a 07/08 

 10/08 a 21/08 

 24/08 a 04/09 

 09/09 a 18/09 
 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: SISTEMA FABRIL E CLASSE 
OPERÀRIA: 

 Artesanato, manufatura e maquinofatura; 

 Fragmentação do tempo do trabalho; manufatura e 
assalariamento na Modernidade. 

 Pioneirismo inglês; 

 As fases da Revolução; 

 Movimentos operários: sabotagem; Ludita; Trade Unions; 
Cartismo; 

Aula expositiva;  
Leitura de textos atuais sobre o trabalhador da indústria; 
Leitura de trechos do Manifesto Comunista e da Carta do 
Povo; 
Apresentação de documentários sobre o tema; 
Exercícios de sistematização; 
Sugestão de filme: Tempos Modernos; 
Avaliação escrita; 
Atividades de recuperação (retomada de conteúdo, analise 
coletiva dos acertos e erros, trabalhos extra-classe, 
avaliação)  
 

 21/09 a 25/09  

 28/09 a 02/10 

 05/10 a 09/10 

 13/10, 19/10  

 23/10 a 26/10 
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AS ORIGENS DA SOCIEDADE TECNOLÓGICA ATUAL: 

 Teorias socioeconômicas: liberalismo, socialismo e 
anarquismo; 

 Darwinismo social; 

 Imperialismo e neocolonialismo: definição e áreas de 
expansão; 

 Movimentos anti-imperialistas: Guerra do Ópio; Revolta dos 
Cipaios, Revolta dos Boeres; Restauração Meiji; Guerra dos 
Boxers; 

 Arte, ciência e ideologia na Belle Époque; 

 Primeira Guerra Mundial 

 Revolução Russa: formação do estado socialista; 

 Crise de 1929; 

 Segunda Guerra Mundial; 

 Guerra Fria: progresso tecnológico e industrial; conflito 
político ideológico entre EUA e a ex União Soviética. 

 

 
 
Analise e comparação das teorias 
socioeconômicas;  
Leitura e análise de fontes históricas relacionadas 
ao darwinismo social; 
Apresentação de documentários que retratem o 
Imperialismo, a Primeira e Segunda Guerra 
Mundial; 
Organização e apresentação de seminários sobre 
os movimentos anti-imperilistas; 
Aulas expositivas. Trabalho com mapas. Análise 
de fontes escritas.  
Avaliação escrita; 
Atividades de recuperação (retomada de conteúdo, análise 
coletiva dos acertos e erros, trabalhos extra-classe, 
avaliação)  

 

 

 27/10 a 30/10 

 03/11 a 06/11 

 09/11 a 19/11 

 23/11 a 30/11 

 01/12 a 09/12 

 10/12 a 11/12 

 14/12 a 16/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

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

1. Articular conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 
interdisciplinar.  
2. Identificar as condições em 
que os indivíduos podem atuar 
mais significativamente como 
sujeitos ou mais 
significativamente como 
produtos dos processos 
históricos.  
3. Distinguir elementos culturais 
de diferentes origens e 
identificar e classificar 
processos de aculturação.  
4. Identificar as relações existentes 

entre os diferentes tipos de 

sociedade e seu desenvolvimento 

científico e tecnológico.  

A. Analisar eventos, processos 
ou produtos culturais 
apresentados e neles identificar 
e inter-relacionar diferentes 
tipos de agentes e de ações 
humanas que o produziram.  

B. Dado um determinado 
evento sociocultural, refletir e 
imaginar outros 
encaminhamentos que a ele 
poderiam ter sido dados se 
tivessem sido outros os agentes 
envolvidos e diferentes os 
fatores que nela intervieram.  

C. O aluno deverá analisar-se 
em relação a determinado 
contexto sociocultural, 
percebendo de que forma ele, 
pessoalmente, contribui para a 
permanência ou a 
transformação de determinadas 
situações ao desempenhar 
seus papéis sociais (de 
estudante, aluno, consumidor, 
eleitor, contribuinte, torcedor, 
plateia, espectador, ouvinte, 
leitor, internauta, vizinho, 

Critério e organização do 
material a ser utilizado no 
decorrer das aulas; 
Construção de quadros 
comparativos; 
Domínio dos conteúdos 
abordados; 
 
 
 

a) Interesse pela realidade em 
que vive. 
b) Valorização da colaboração 
de diferentes povos, etnias, 
gerações na construção do 
patrimônio cultural da 
Humanidade. 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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membro de grêmio, 
comunidade religiosa, ONG ou 
partido político etc.).  

D. Análise do portfólio do aluno.  
 

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

1. Articular conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 
interdisciplinar. 
2. Situar determinados 
fenômenos, objetos, pessoas, 
produções da cultura em seus 
contextos históricos. 
3. Situar os momentos 
históricos nos diversos ritmos 
da duração e nas relações de 
sucessão e/ ou de 
simultaneidade. 
4. Construir periodizações 
segundo procedimentos 
próprios da ciência, arte, 
literatura ou de outras 
categorias de análise e 
classificação. 
5. Identificar o problema e 
formular questões que possam 
explicá-lo e orientar a sua 
solução. 
6. Aplicar raciocínios dedutivos 
e indutivos. 
7. Comparar problemáticas 
atuais com as de outros 
momentos históricos. 
8. Comparar, classificar, 
estabelecer relações, organizar 

A. Propor projetos de pesquisa 

técnico-científicos.  

B. Propor situação-problema; 
analisar elementos 
constituintes; analisar o 
contexto em que ocorre; 
identificar causas; formular 
hipóteses; identificar e 
selecionar fontes de pesquisa; 
definir amostra; selecionar e 
aplicar técnicas de pesquisa; 
definir etapas e cronograma; 
propor soluções; avaliar 
resultados.  

C. Analisar eventos, 
processos ou produtos 
culturais apresentados 
e neles identificar e 
inter-relacionar 
diferentes tipos de 
agentes e ações 
humanas que o 
produziram. 

D. Avaliação escrita; 
E. Análise de textos e 

fontes históricas; 
F. Exercícios em duplas e 

extra classe; 
G. Participação critica; 

Domínio dos conteúdos 
abordados; 
Visão critica; 
Seleção e classificação das 
informações de forma coerente 
com o assunto abordado; 
 
 

Seleção coerente do material 
Criatividade na exposição 
Organização dos dados 
coletados. 
Argumentaçao; 
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e arquivar dados experimentais 
ou outros. 
9. Utilizar-se de referências 
científicas, tecnológicas, 
religiosas e da cultura popular e 
articular essas diferentes 
formas de conhecimento. 
10. Comparar e interpretar 
fenômenos. 
11. Estimar ordens de grandeza 
e identificar parâmetros 
relevantes para quantificação. 
12. Formular e testar hipóteses 
e prever resultados. 
13. Interpretar e criticar 
resultados numa situação 
concreta. 
14. Selecionar estratégias de 
resolução de problemas. 
15. Utilizar ideias e 
procedimentos científicos (leis, 
teorias, modelos) para a 
resolução de problemas 
qualitativos e quantitativos. 
16. Recorrer a modelos, 
esboços, fatos conhecidos em 
suas análises e interpretações 
de fenômenos. 
17. Distinguir os diferentes 
processos de Arte, identificar 
seus instrumentos de ordem 
material e ideal e percebê-los. 

3- Compreender o 
desenvolvimento da 
sociedade como 

1. Utilizar conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 

a) Valorização das técnicas de 
pesquisa, planejamento, 
organização e avaliação. 

Análise e compreensão de 
textos; formulação de hipóteses 
e conseqüente comprovação ou 

Coesão e coerência na 
apresentação de dados; 
Lógica na exposição de idéias 
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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. 

interdisciplinar. 
2. Ler as paisagens percebendo 
os sinais de sua formação/ 
transformação pela ação de 
agentes sociais. 
3. Relacionar os espaços 
físicos ocupados com a 
condição social e a qualidade 
de vida de seus ocupantes. 
4. Detectar, nos lugares, a 
presença de elementos 
culturais transpostos de outros 
espaços e as relações de 
convivência ou de dominação 
estabelecidas entre eles. 
5. 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. 
6. Identificar influências do 
espaço na constituição das 
identidades pessoais e sociais. 

b) Reconhecimento da 
importância de utilizar fontes de 
informação variadas. 

c) Análise de textos e fontes 
históricas; 

d) Exercícios em sala e extra 
classe; 

e) Avaliação escrita; 

não dessas hipóteses; 
Domínio dos conteúdos 
abordados; 
Visão critica; 
Coleta de dados pertinentes ao 
assunto proposto; 
Montagem, organização e 
execução de pesquisas, projeto 
ou outras produções de acordo 
com as normas formais de 
escrita. 
Domínio dos conteúdos 
abordados; 
 
 

 
a 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

COTRIM, Gilberto. Historia Global: Brasil e Geral – vol.2. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013 

Fontes históricas diversas; 

Textos e artigos; 

Documentários; 

 

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

Recuperação contínua com retomada de conteúdo e reorientação da aprendizagem com abordagens 
diferenciadas;  

Avaliação escrita após a retomada de conteúdo, proposta de pesquisas e exercícios extra – classe e 
atendimento individualizado; 
 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Andréa Cristina de Lima Marques 

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

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 curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 
Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 13 de março de 2015. 

 

Rosangela Parzewski Neves 
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I – Competências e respectivas habilidades e valores1 

1 COMPETÊNCIA 
Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas manifestações específicas. 
HABILIDADES 
1.1 Avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes. 

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

VALORES 
1.1 Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor. 
 
2 COMPETÊNCIA 
Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos. 
HABILIDADES 
2.1 Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  

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

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município:Franca 

EE:  

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

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

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente Administrativo  Série: 2 

Componente Curricular: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS E COMUNICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

C.H. Semanal: 2 Professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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2.2 Utilizar textos em línguas estrangeiras. 
2.3 Interpretar expressões linguísticas em língua inglesa considerando seu contexto sociocultural.  
2.4  Expressar-se através de mímica, música, dança 
VALORES 
2.1 Valorização da aprendizagem  e da pesquisa . 
 
3 COMPETÊNCIA 
Na resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar: a) as construções  do imaginário coletivo; b) 
elementos representativos  do  patrimônio  cultural; c) as classificações ou critérios organizacionais,  
preservados e divulgados no eixo espacial e temporal; d) os meios e  instrumentos adequados para cada tipo 
de questão; estratégias de enfrentamento dos problemas. 
HABILIDADES 
3.1 Articular  conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
3.2 Selecionar e utilizar metodologias e critérios  adequados para a análise e classificação de estilos, 
gêneros, recursos expressivos e outros. 
VALORES 
3.1 Desenvolver o hábito pela pesquisa 
3.2Reconhecimento da importância de utilizar fontes de informação variadas 
 
4 COMPETÊNCIA 
Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo como elas se 
desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e percebendo seu papel na vida 
humana em diferentes época e em  suas relações com as transformações sociais. 
Cultura e comunicação de massa: música, televisão, internet, cinema, artes, literatura (De acordo com a 
Proposta Curricular do Estado de São Paulo para a disciplina de Sociologia) 
HABILIDADES 
4.1 Articular  conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
4.2 Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o 
passado. 
4.3 Saber distinguir variantes linguísticas e perceber como refletem formas de ser, pensar e produzir. 
VALORES 
4.1 Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas. 
4.2 Demonstrar curiosidade e gosto pelo aprender e pela pesquisa. 
4.3 Interesse pela realidade em que vive. 
4.4. Respeito ao patrimônio cultural nacional e estrangeiro. 
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Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos2 Cronograma  
 Dia / Mês 

 
Revisão de tempos verbais – Simple Past, Simple Present 

Aulas com exercícios orais e escritos 09/02 a 13/02 

Interpretação de texto : Modern Paradoxes  Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 19/02 a 27/02 

Comparatives 
 

Aulas expositivas seguidas de exercícios 02/03 a 13/03 

Projeto: GOTA D`ÁGUA  
 

- Propor a leitura de textos ( Tips to save water) que 
conscientizem quanto ao uso da água, seguida de exercícios 
de interpretação 

16/03 a 22/03 

Interpretação de texto : A Bright Idea Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 23/03 a 27/03 

Vocabulário técnico e expressões específicas da área de Informática/  Estudo Dirigido          
        30/03 a 03/04 

Superlatives 
 Aula expositiva seguida de exercícios de fixação 
 Elaboração de frases no superlativo 

06/04 a 10/04 

Projeto: Sex, Drugs and Rock ‘n’ Roll  Seminários 13/04 a 24/04 

Comparatives / Superlatives 
Interpretação de textos  
 

 
Avaliação  

27/04 a 01/05 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  

2
 Relacionar de acordo com cada conhecimento  

3
 Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio” 
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Comparatives / Superlatives 
Interpretação de textos  
 

Recuperação Paralela – aula expositiva seguida de exercicios 
de fixação  

04/05 a 08/05 

Interpretação de texto: Making a difference Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 11/05 a 15/05 

Past Continuous  
1. Aula expositiva seguida de exercícios de fixação  
2. Identificar situações em andamento 

 
18/05 a 22/05 

Interpretação de texto: We will never feel lonely 
Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 
 

25/05 a 29/05 

Past Perfect 
 

1. Aula expositiva seguida de exercícios 
2. Estudo Dirigido 

01/06 a 12/06 
 

Interpretação de texto: The universal language 
 

Leitura e interpretação de texto  15/06 a 19/06 

Past Continuous/ Past Perfect 
Interpretação de texto 

Provas  22/06 a 26/06 

Past Continuous/ Past Perfect 
Interpretação de texto 

Recuperação Paralela ;Aula expositiva seguida de exercícios 
de fixação 

29/06 a 03/07 

Interpretação de texto:  Magnets and the power of attraction 
Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 
 

27/07 a 31/07 

Few /  little, 
 “Will” for predictions  

 Aula expositiva seguida de exercícios 03//08 a 14/08 

Vocabulário técnico e expressões específicas da área de Informática Estudo DIrigido 17/08 a 21/08 

Interpretação de texto: The chemistry of making bread Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 24/08 a 28/08 
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Degustação e comparação de comidas trazidas  pelos alunos  

Elaboração de frases comparativas após degustação de 
diversos tipos de comidas  

31/08 a 04/09 

Modal verbs 
Aula expositiva seguida de exercícios 
 

07/09 a 18/09 

Few /  little, 
 “Will” for predictions / Modal Verbs 

 
Avaliação  

21/09 a 25/09 

Few /  little, 
 “Will” for predictions / Modal Verbs 

Recuperação Paralela ;Aula expositiva seguida de exercícios 
de fixação 

28/09 a 02/10 

Interpretação de texto: NASA recycles a precious liquid Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 05/10 a 09/10 

Indefinite pronouns, compound adjectives Aula expositiva 12/10 a16/10 

Textos técnicos da área de Gestão 
Glossários / termos técnicos (relativos à Área de Informática). 

Estudo Dirigido 19/10 a 23/10 

Present Perfect x Simple Past 
 
 

1- Aula expositiva 
2- Leitura de textos  e a identificação dos verbos no Present 
Perfect. 
3- Produção de um parágrafo que tenha verbos no Passado 
Perfeito e Passado Simples 

26/10 a 30/10 

Interpretaçào de texto: One hundred years of dreams Leitura e interpretação do texto seguida de exercícios 02/11 a 06/11 

Present Perfect – since and for  Aula expositiva 09/11 a 20/11 

Present Perfect x Simple Past/ Present Perfect – since and for 
Interpretação de textos  
 

 
Avaliação  

23/11 a 27/11 
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Present Perfect x Simple Past/ Present Perfect – since and for 
Interpretação de textos  
 

Recuperação Paralela ;Aula expositiva seguida de exercícios 
de fixação 

30/11 a 16/12 

Projeto Folclore   Agosto 

Projeto: GOTA D`ÁGUA : Tema dos textos: Sustainability  Ano todo 
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III - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competências Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

- Identificar a diferença nos 
argumentos apresentados e 
embasar a justificativa 

 

 

 
Estabelecer o correspondente a 
palavras ou expressões, em 
português, a partir de textos 
dados em Língua Inglesa. 

 

 

 

 

 

-  Pesquisar em fontes diversas 
e ser capaz de selecionar a 
informação desejada 

 

 

- Apresentados diferentes 
argumentos sobre uma 
determinada concepção, avaliá-
los segundo a coerência, o 
embasamento, os possíveis 
interesses envolvidos etc 

 
Relacionar conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 
interdisciplinar.  
-  Ler textos em língua inglês 
Interpretar expressões 
linguisticas em língua inglesa  
considerando seu contexto   
sociocultural. 
 
 
 
A partir da proposição de 
determinada situação-
problema: 
-consultar diferentes fontes e 
órgãos de informação: Clareza 

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

Justificativa bem embasada 
 
 
 
 
 
 
Relação coerente das 
diferentes expressões com as 
diferentes situações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso adequado das fontes de 
pesquisa e de novas 
aprendizagens em Língua 
Inglesa. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer, localizar, 
selecionar e deduzir idéias 
principais e correlatas. 
- Identificar o contexto de 
produção. 

 

na produção livros, revistas, 
livrarias, bibliotecas, 
videotecas,  sites, dicionário de 
línguas e especializados, 
mapas, tabelas; 
- apresentar a solução para a 
situação-problema proposta 
 
 
 
 
Analisar  um texto literário, 
jornalístico, publicitário ou 
científico em língua inglesa e 
reconstruir a trajetória histórica 
de sua produção e os 
desdobramentos que ele 
poderá provocar no futuro 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificativas bem embasadas 
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IV – 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.São Paulo:MacMillan,2013 

MARQUES, AMADEU. ON STAGE 2. São Paulo: Ática , 2010 

 

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

 

As atividades relacionadas à recuperação serão efetuadas durante as aulas. 

As metodologias e recursos para o aprendizado efetivo do aluno serão de maneira diversificada para que 
haja resultados positivos quanto ao aproveitamento do conteúdo programático planejado durante o 
decorrer do ano letivo. 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Área:  

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 curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 
Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 11 de março de 2015. 

 

Rosangela Parzewski Neves 
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Etec: ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

EE:  

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação: Assistente administrativo Série: 2ª 

Componente Curricular: Legislação Empresarial 

C.H. Semanal: 2,0 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 
- Identificar os diversos tipos de sociedade do Direito Público e Privado, 
distinguindo suas características próprias.  
- Trabalhar de acordo com normas e legislações ambientais.  
 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
- Realizar rotinas administrativas de acordo com as leis do Direito Público, 
Privado e Comercial.  
- Elaborar processos para registro da empresa.  
- Avaliar decisões de entidade de classe e órgão públicos.  
- Utilizar a comunicação comercial e jurídica no desenvolvimento do trabalho.  
- Atender as normas e legislação ambiental.  
- Cumprir prazos, ações e responsabilidades.  
- Utilizar a terminologia das áreas Jurídica, Judiciária e Administrativa.  

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

 1. Contextualizar com a elaboração e/ ou 
alteração de um contrato ou estatuto social, 
os direitos, deveres e responsabilidades 
dos sócios e investidores de uma 
organização empresária.  
 
2. Caracterizar os tipos de sociedade, suas 
classificações e características.  
 
3. Caracterizar a tributação conforme os 
diversos tipos societários e seus possíveis 
enquadramentos tributários.  
 
4. Interpretar formas de contrato e suas 
características.  
 
5. Interpretar a legislação ambiental e de 
proteção ao consumidor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Aplicar os conceitos do Direito Empresarial no 
plano estratégico das organizações.  
1.2. Identificar os direitos, deveres e as formas de 
constituições das entidades jurídicas.  
1.3. Aplicar os conceitos do Direito Empresarial e 
Comercial para a constituição ou alteração 
contratual de uma organização.  
 
2.1. Pesquisar a legislação e os limites da 
responsabilidade societária.  
2.2. Executar o preenchimento dos requisitos para 
constituição de empresa.  
2.3. Identificar os diferentes tipos de societários 
existentes.  
2.4. Diferenciar o funcionamento empresarial 
segundo a forma de constituição da empresa.  
 
3. Verificar o enquadramento tributário dos 
diversos tipos de organização.  
 
4.1. Identificar as características de contratos de 
compra, venda e prestação de serviços e outros 
documentos legais.  
4.2. Identificar a legislação pertinente a contratos 
de compra e venda de bens e serviços e outros 

 1. Direito Empresarial:  
 

 
o natureza empresarial da atividade 
econômica  

ramos do Direito;  
 

o conceito jurídico de empresa;  
o a empresa como sujeito de direitos;  
o conceito e caracterização do empresário  
 
2. Aspectos gerais do Direito Societário:  

empresária;  

empresarial;  

empresária;  

empresárias;  

sócios;  
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documentos legais.  
 
5.1. Verificar a evolução e processos da 
elaboração das leis ambientais.  
5.2. Aplicar a legislação ambiental e de defesa do 
consumidor.  
5.3. Identificar relações protegidas pelo direito do 
consumidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

porte;  
 

 
o documentos necessários e procedimentos 
legais de abertura e encerramento  

 
 

 

empresa;  
 

o nome empresarial;  
o ponto comercial  

 
asse;  

 
 

 
3. Regimes tributários:  

 
 

 
 

– Micro Empreendedor Individual  
 
4. Técnicas para elaboração de contratos 
comerciais:  

 

comercial  
 
5. A evolução da legislação ambiental:  
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do serviço;  

do serviço;  
 

 
 

 
 abusivas;  

 

consumidores;  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Legislação empresarial                                                                                                   Série: 2ª 
 

Habilidade 
 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e 
Mês 

1.1 
1. Direito Empresarial:  

 
 

O Poder e o Estado:  
Democracia, Cidadania e 
Justiça (Sociologia) 

Aulas expositivas 
Montagem de quadro “CANVAS”* de 
conceitos do Direito 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

09/02 a 24/02 

1.1 
1. Direito Empresarial:  

 
to:  

 
A democracia; Os três 
poderes;O processo 
legislativo no Brasil; 
Direitos Humanos; Direitos 
civis, políticos e sociais; 
Cidadania. (Sociologia) 
 

Aulas expositivas 
Questionários sobre o conteúdo 
Elaboração de proposições verdadeiras 
e falsas sobre o conteúdo em duplas de 
alunos e posterior aplicação com as 
demais duplas. 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

25/02 a 10/03 

1.2 

Natureza empresarial da atividade 
econômica  

 
o conceito jurídico de empresa;  

O processo legislativo no 

Brasil. (Sociologia) 
Aulas expositivas 
Questões objetivas e subjetivas 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

11/03 a 24/03 

1.3 
ramos do Direito;  
o a empresa como sujeito de direitos;  
o conceito e caracterização do 
empresário 

O processo legislativo no 

Brasil. (Sociologia) 
Aulas expositivas 
Questões objetivas e subjetivas 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

25/03 a 07/04 
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2.1 

2. Aspectos gerais do Direito Societário:  

responsabilidade dos sócios;  
 

 

Construção espacial das 
sociedades pelo homem: 
A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção (Geografia) 
 

Aulas expositivas 
Questionários 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

08/04 a 21/04 

2.1 

2. Aspectos gerais do Direito Societário:  

pequeno porte;  
 

Construção espacial das 
sociedades pelo homem: 
A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção (Geografia) 
 

Pesquisas e posterior apresentação em 
forma de seminários. 
Questionários 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

22/04 a 12/05 

2.3 

2. Aspectos gerais do Direito Societário: 

sociedade empresária;  

personalidade empresarial;  

Construção espacial das 
sociedades pelo homem: 
A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção (Geografia) 
 

Aulas expositivas 
Exercícios de conceituação e 
classificação dos tipos societários 
existentes. 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

13/05 a 26/05 

2.3 

2. Aspectos gerais do Direito Societário: 

empresária; 
cação e tipos das sociedades 

empresárias; 

Construção espacial das 
sociedades pelo homem: 
A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção (Geografia) 
 

Elaboração de quadros “CANVAS”* 
Exercícios 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

27/05 a 09/06 

2.2 
 

Registro de empresas: 
o documentos necessários e 
procedimentos legais de abertura e 
encerramento  

 
 

 

empresa;  

Construção espacial das 
sociedades pelo homem: 
A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção (Geografia) 
 

Aulas expositivas 
Atividade em grupo – Simulação de 
registro de empresa 
Recuperação contínua: Reorientação no 
processo de registro e elaboração de 
novo trabalho escrito 

10/06 a 23/06 



 

________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015  

2.2 
 

Registro de empresas: 
 

o nome empresarial;  
o ponto comercial  

ropriedade industrial;  
 

 
 

Construção espacial das 
sociedades pelo homem: 
A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção (Geografia) 
 

Aulas expositivas 
Atividade em grupo – Simulação de 
registro de empresa 
Recuperação contínua: Reorientação no 
processo de registro e elaboração de 
novo trabalho escrito 

24/06 a 07/07 

2.4 

2. Aspectos gerais do Direito Societário: 

empresária; 
edades 

empresárias; 

responsabilidade dos sócios;  
 

pequeno porte;  

Construção espacial das 
sociedades pelo homem: 
A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção (Geografia) 
 

Aulas expositivas 
Pesquisas e apresentação de resultados 
Questões para avaliação 
Elaboração de quadros “CANVAS”* 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

20/07 a 04/08 

3 
3. Regimes tributários:  

l;  
 

Estudos de textos 
técnicos/ comerciais 
aplicados à área de 
Gestão através de 
indicadores linguísticos 
(Lingua portuguesa)  
 

Aulas expositivas 
Exercícios de comparação entre os 
regimes tributários 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

05/08 a 18/08 

3 
3. Regimes tributários:  

 
 

Estudos de textos 
técnicos/ comerciais 
aplicados à área de 
Gestão através de 
indicadores linguísticos 
(Lingua portuguesa) 
 

Aulas expositivas 
Exercícios de comparação entre os 
regimes tributários 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

19/08 a 01/09 
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3 
3. Regimes tributários:  

– Micro Empreendedor Individual 

Estudos de textos 
técnicos/ comerciais 
aplicados à área de 
Gestão através de 
indicadores linguísticos 
(Lingua portuguesa) 

Aulas expositivas 
Exercícios de comparação entre os 
regimes tributários 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

02/09 a 15/09 

4.1 

4. Técnicas para elaboração de 
contratos comerciais:  

 
 

Estudos de textos 
técnicos/ comerciais 
aplicados à área de 
Gestão através de 
indicadores linguísticos 
(Lingua portuguesa) 

 
Parâmetros de níveis de 
formalidade e de 
adequação de textos a 
diversas circunstâncias de 
comunicação (Lingua 
portuguesa) 
  

Aulas expositivas 
Pesquisas e posterior apresentação 
Recuperação contínua: Reorientação 
para pesquisa e posterior entrega de 
trabalho escrito 

16/09 a 29/09 

4.2 

4. Técnicas para elaboração de 
contratos comerciais:  

comerciais 
 

Estudos de textos 
técnicos/ comerciais 
aplicados à área de 
Gestão através de 
indicadores linguísticos 
(Lingua portuguesa)  

 
Parâmetros de níveis de 
formalidade e de 
adequação de textos a 
diversas circunstâncias de 
comunicação (Lingua 
portuguesa) 

Aulas expositivas 
Elaboração de um contrato conforme 
legislação e normas vigentes 
Recuperação contínua: Reorientação no 
processo de registro e elaboração de 
novo trabalho escrito 

30/09 a 13/10 
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5.1 
5.2 

5. A evolução da legislação ambiental:  
 
 
 

danos;  
 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de 
Gestão (Lingua 
portuguesa) 
 

Aulas expositivas 
Questões objetivas e subjetivas 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

13/10 a 27/10 

5.2 

produto e do serviço;  

produto e do serviço;  
 

 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de 
Gestão (Lingua 
portuguesa) 
Ações em defesa do 
substrato natural e da 
qualidade de vida 
(Geografia) 

Aulas expositivas 
Questões objetivas e subjetivas 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

28/10 a 10/11 

5.2 

 
 

 
 

consumidores;  
nções administrativas 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de 
Gestão (Lingua 
portuguesa) 
Ações em defesa do 
substrato natural e da 
qualidade de vida 
(Geografia) 

Aulas expositivas 
Dramatização para simulação de 
situações problema que agridem ou 
atendem a legislação ambiental e de 
defesa do consumidor 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

10/11 a 24/11 

5.3. 

 
 

 
 

 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de 
Gestão (Lingua 
portuguesa) 
 

Aulas expositivas 
Dramatização para simulação de 
situações problema que agridem ou 
atendem a legislação ambiental e de 
defesa do consumidor 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios e propostas de novos 
exercícios 

24/11 a 01/12 
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5.3 

 

consumidores;  
anções administrativas 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de 
Gestão (Lingua 
portuguesa) 
 

Aulas expositivas 
Questionários para avaliação 
Recuperação contínua: Correções de 
exercícios, aula de revisão geral do 
conteúdo e avaliação final como 
instrumento de avaliação do processo de 
recuperação contínua 

02/12 a 16/12 
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* OBS: O quadro “CANVAS” previsto em alguns procedimentos didáticos NÃO é o mesmo utilizado no tema Empreendedorismo. Será um quadro 
adaptado pelo professor ao Direito Empresarial. O professor cria o quadro e os alunos anexam as informações ou conhecimentos relacionados aos itens 
do quadro. 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 

Componente Curricular: Legislação empresarial                                                                                                     Série: 2ª 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Contextualizar com a 
elaboração e/ ou 
alteração de um contrato 
ou estatuto social, os 
direitos, deveres e 
responsabilidades dos 
sócios e investidores de 
uma organização 
empresária.  
 
 
 
 
 
2. Caracterizar os tipos de 
sociedade, suas 
classificações e 
características.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Caracterizar a 
tributação conforme os 
diversos tipos societários 

1.1. Aplicar os conceitos do 
Direito Empresarial no plano 
estratégico das organizações.  
1.2. Identificar os direitos, 
deveres e as formas de 
constituições das entidades 
jurídicas.  
1.3. Aplicar os conceitos do 
Direito Empresarial e Comercial 
para a constituição ou alteração 
contratual de uma organização.  
 
 
2.1. Pesquisar a legislação e os 
limites da responsabilidade 
societária.  
2.2. Executar o preenchimento 
dos requisitos para constituição 
de empresa.  
2.3. Identificar os diferentes tipos 
de societários existentes.  
2.4. Diferenciar o funcionamento 
empresarial segundo a forma de 
constituição da empresa.  
 
 
3. Verificar o enquadramento 
tributário dos diversos tipos de 
organização.  

Questionários sobre o conteúdo 
Participação nas aulas expositivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisas e posterior 
apresentação pelos alunos 
Exercícios de classificação de 
tipos societários 
Preenchimento de quadros que 
sintetizam o conteúdo proposto 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita de classificação 
e comparação dos regimes 
tributários 

O aluno deverá demonstrar 
domínio dos conceitos de 
Direito Empresarial, 
identificando-os e classificando 
seus elementos de forma clara 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno deverá demonstrar 
domínio na classificação e 
caracterização dos tipos 
societários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno deverá identificar qual 
o melhor regime tributário para 
uma empresa conforme suas 

Síntese do conteúdo proposto 
através de avaliação escrita e 
entrega de trabalhos com clareza 
e coerência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntese através de avaliação 
escrita e aplicação de conceitos 
em situações problema 
propostas pelo professor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação de soluções para 
situações-problema propostas 
pelo professor. O aluno deverá 
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e seus possíveis 
enquadramentos 
tributários.  
 
4. Interpretar formas de 
contrato e suas 
características.  
 
 
 
 
 
 
5. Interpretar a legislação 
ambiental e de proteção 
ao consumidor.  
 

 
 
 
 
4.1. Identificar as características 
de contratos de compra, venda e 
prestação de serviços e outros 
documentos legais.  
4.2. Identificar a legislação 
pertinente a contratos de compra 
e venda de bens e serviços e 
outros documentos legais.  
 
5.1. Verificar a evolução e 
processos da elaboração das leis 
ambientais.  
5.2. Aplicar a legislação 
ambiental e de defesa do 
consumidor.  
5.3. Identificar relações 
protegidas pelo direito do 
consumidor.  

 
 
 
 
Avaliação escrita 
Pesquisas e posterior 
apresentação pelos alunos 
Elaboração de contratos 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita 
Dramatizações de situações-
problema que envolvem a 
legislação ambiental e Código de 
defesa do consumidor 

características 
 
 
 
O aluno deverá elaborar 
contratos de diversos tipos 
respeitando a legislação 
pertinente 
 
 
 
 
 
 
O aluno deverá simular 
situações-problema que 
envolvem a legislação 

analisar a situação da empresa e 
propor o melhor regime tributário 
para esta 
 
Entrega de contratos no prazo 
estipulado com clareza nas 
ideias e coerência. 
 
 
 
 
 
 
 
Clareza e coerência nas 
apresentações de situações-
problema e domínio de conceitos 
a serem verificados na avaliação 
escrita 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas 
Recursos Audiovisuais 
Jornais e Revistas (Veja, Exame, Você S/A, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil).  
Vídeos 
Publicações Especializadas 
Páginas da WEB relacionadas à área 
 
BIBLIOGRAFIA 
LIMA,Elias Brito.  Legislação Empresarial – Curso Técnico em Administração Etec, 2013. 
Manual de Código de Defesa do Consumidor. São Paulo. Atlas, 21ª edição, 2010. 
FABRETTI, Láudio Camargo.  Contabilidade Tributária. São Paulo. Atlas, 2009. 
MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. São Paulo, Forense, 14.edição 1999. 

 

VI – 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. 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Vinícius da Silva Argenti 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

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 curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 
Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 11 de março de 2015. 

 

Rosangela Parzewski Neves 
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I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1-Competência: 

Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e 

suas manifestações específicas. 
Habilidades: 

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

de documentos de natureza diversa. 

1.2. Colher dados e informações através de entrevistas. 

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

interesses dos seus emissores. 

1.4. Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e   

divergência. 

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

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

linguagens. 

Valores: 

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

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

culturas. 

c- Respeito aos direitos e deveres de cidadania. 

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

2- Competência: 

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

códigos. 
Habilidades: 

2.1.  Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar.  

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

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

acordo com objetivos e metodologias da pesquisa. 

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

expressas de formas diversas. 

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

sociocultural.  

Valores: 

a- Valorização da aprendizagem  e da pesquisa. 

b- Curiosidade. 

3- Competência: 

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

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

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

transformações sociais. 

Habilidades: 

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

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

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

Valores: 

a- Gosto  pelo   aprender e  pela pesquisa. 

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

c- Interesse pela realidade em que vive. 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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4- Competência: 

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

organização e representação do mundo e da própria identidade. 

Habilidades: 

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

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

conhecimentos,  experiências etc. 

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

problematizar,  argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 

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

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

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

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

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

Valores: 

a- Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais. 

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

língua pátria. 

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

5- Competência: 

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

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

estrutura; condições de produção e de recepção. 

Habilidades: 

5.1.  Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar.  

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

ou de estilo. 

5.3. Explorar as relações entre  linguagem coloquial e formal. 

Valores: 

a- Apreço pela pesquisa e pelo conhecimento. 

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

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Signo linguístico, circuito da comunicação Aula expositiva 10-02-2015 

Funções da linguagem, variantes linguísticas Aula expositiva 11-02-2015 

Revisão de escolas literárias: Trovadorismo, Humanismo, Classicismo, 

Barroco, Arcadismo. 
Aula expositiva  

12-02-2015 à  
13-02-2015 
 

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

elementos coesivos 
19-02 à 20-02-2015 

Sintaxe: Revisão de classes gramaticais 
Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos 

sequenciais. 
23-02-2015 à  
06-03-2015 

A cartomante. Machado de Assis / Realismo Leitura e interpretação do texto 06/03/2015 

Sintaxe: Tipos de sujeito 
Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos 

sequenciais. 
09-03-2015 à  
20-03-2015 

Pai contra mãe - Machado de Assis / Realismo  Leitura e interpretação do texto 20/03/2015 

Missa do galo - Machado de Assis / Realismo Leitura e interpretação do texto 23/03/2015 

Procedimentos de leitura, Intertextualidade. Texto A igreja do diabo - 

Machado de Assis / Realismo 

Leitura e interpretação de textos variados com aplicação de teoria 

do sujeito e suas aplicações. 
23-03-2015 à  
03-04-2015 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Texto descritivo: características e aplicações Produção escrita e reescrita. 
23-03-2015 à  
03-04-2015 

O espelho - Machado de Assis / Realismo Leitura e interpretação do texto 27/03/2015 

Fita verde no cabelo -  Guimaraes Rosa / Modernismo Leitura e interpretação do texto 2/04/2015 

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

românticos. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de 

características do Romantismo 
06-04-2015 à  
08-04-2015 

Famigerado - Guimaraes Rosa / Modernismo Leitura e interpretação do texto 10/04/2015 

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

e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de 

características da 1ª fase do Romantismo no Brasil 
13-04-2015 à  
24-04-2015 

O espelho - Guimaraes Rosa / Modernismo Leitura e interpretação do texto 17/04/2015 

Negrinha – Monteiro Lobato / Modernismo Leitura e interpretação do texto 24/04/2015 

Texto narrativo: características e aplicações Leitura de textos narrativos e produção escrita 
27-04-2015 à  
08-05-2015 

Til – Jose de Alencar / Romantismo Leitura e interpretação do texto 8/5/2015 

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

textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de 

características da 2ª fase do Romantismo no Brasil 
11-05-2015 à  
22-05-2015 

Sintaxe: tipos de predicado e suas aplicações no texto 
Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos 

sequenciais 
25-05-2015 à  
05-06-2015 

Senhora – Jose de Alencar / Romantismo Leitura e interpretação do texto 05/6/2015 
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Romantismo no Brasil 3 ª fase: contexto histórico, características, autores e 

textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de 

características da 3ª fase do Romantismo no Brasil 
08-06-2015 à 
23-06-2015 

Texto dissertativo: características e aplicações Leitura de textos dissertativos e produção escrita 
24-06-2015 à 
26-06-2015 

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

Romantismo no Brasil e em Portugal. 
29-06-2015 à  
07-07-2015 

Texto dissertativo: características e aplicações  Produção escrita. 
20-07-2015 à  
24-07-2015 

Articulação textual: coerência e coesão na dissertação. Leitura de textos dissertativos e produção escrita 
27-07-2015 à  
31-07-2015 

A Moreninha -  Joaquim Manuel de Macedo / Romantismo Leitura e interpretação do texto 31/07/2015 

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

autores e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de 

características do Realismo em Portugal. 
03-08-2015 à 
07-08-2014 

Texto dissertativo: características e aplicações   Produção escrita. 
10-08-2015 à 
14-08-2015 

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

autores e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de 

características do Realismo no Brasil. 
17-08-2015 à 
31-08-2014 

Memórias de um sargento de milícias – Manuel Antônio de Almeida / 

transição Romantismo-Realismo 
Leitura e interpretação do texto 28/08/2015 

Sintaxe: termos integrantes da oração teoria e usos na redação textual. 
Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos 

sequenciais 
17-08-2015 à 
31-08-2014 

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

características, autores e textos pertencentes a esta fase. 

Aulas expositivas, leitura de textos, identificação de 

características do Naturalismo em Portugal e no Brasil. 
01-09-2015 à 
15-09-2015 

Sintaxe: período composto por coordenação 
Aulas expositivas, execução de exercícios progressivos 

sequenciais 
01-09-2015 à 
15-09-2015 
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Texto dissertativo-argumentativo Leitura desta tipologia textual e produção escrita 
16-09-2015 à  
23-09-2015 

Coesão e coerência na dissertação argumentativa Aplicação de conceitos à produção de dissertações 
16-09-2015 à  
23-09-2015 

Dom Casmurro – Machado de Assis Realismo Leitura e interpretação do texto 25/09/2015 

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

características do Parnasianismo no Brasil. 
24-09-2015 à 
30-09-2015 

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

características do Simbolismo na Europa e no Brasil. 
01-10-2015 à 
16-10-2015 

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

tipologias. 

Leitura de textos diversos e identificação de conceitos gramaticais 

em sua construção 
19-10-2015 à 
30-10-2015 

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

acordo com a norma culta da língua. 
03-11-2015 à  
20-11-2015 

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

acordo com a norma culta da língua. 
23-11-2015 à 
30-11-2015 

Ortografia: uso de letras g/j – s/ss/ç/sc/x Exercício sistematizados.  
01-12-2015 à 
08-12-2015 

Sintaxe: colocação profissional Exercícios sobre sua aplicação a textos em norma culta da língua 
09-12-2015 à 
11-12-2015 

Leitura e interpretação de textos de Literatura Africana Leitura de textos diversos 
14-12-2015 à 
16-12-2015 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Confrontar opiniões e pontos de 

vista expressos em diferentes 

linguagens e suas manifestações 

específicas. 
 
 
Articular as redes de diferenças 

e semelhanças entre as 

linguagens e seus códigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreender e usar a  língua 

portuguesa como geradora de 

significação e integradora da 

percepção, organização e 

representação do mundo e da 

Construir argumentação oral e 

escrita. 

Identificar as diferentes situações 

do cotidiano e usar a linguagem 

adequada a cada uma delas. 

 

Ler textos de vários gêneros 

fazendo inferências e comparações. 

Produzir textos coerentes e coesos. 

Identificar e usar adequadamente 

as novas tecnologias em situações 

específicas. 

Selecionar informações 

tecnológicas e empregá-las em 

contextos diversos. 

Dominar linguagens variadas. 

Fazer uso das diversas linguagens 

no dia a dia. 

 

 

Ler, interpretar e analisar obras 

literárias em prosa e em verso. 

 

Analisar o discurso literário. 

Intertextualidade. 

Apresentação de seminários e 

atividades práticas. 

 

 

 

 

Atividades práticas de leitura, 

interpretação e produção. 

 

 

Dinâmica, pesquisas em geral, 

internet, vídeos, música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisas, debates e seminários. 

Leitura extraclasse.  

Analise de obras literárias. 

Debates e estudo comparativo de 

textos. 

Clareza na oralidade e na escrita e 

interlocução adequada à situação 

linguística. 

 

 

 

Clareza, coerência, coesão, 

linguagem, criticidade, autonomia. 

 

 

Criticidade, contextualização, 

conhecimento das novas 

tecnologias da comunicação. 

 

 

 

Mostrar domínio da linguagem em 

várias situações de interlocução. 

 

 

Contextualização histórica, 

criticidade, interdiscursividade e 

intertextualidade. 

 

Clareza, adequação, liberdade 

Demonstrar competência 

linguística em situações práticas. 

 

 

 

 

Uso adequado da linguagem escrita 

e coerência e coesão no 

processamento do texto. 

 

Domínio no uso adequado de 

tecnologias específicas para cada 

situação exigida. 

 

 

 

Uso dos recursos expressivos, em 

textos orais e escritos, que a 

linguagem oferece. 

 

Capacidade em analisar obras 

clássicas e valorizar 

A cultura para o bem da 

Humanidade 

Uso competente da linguagem oral 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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própria identidade. 

 
 
5- Competência: 
Analisar, interpretar e aplicar 
os recursos expressivos das 
linguagens, relacionando 
textos 
com  seus  contextos,  
segundo  os  seguintes  
aspectos:  natureza;  função;  
organização, 
estrutura; condições de 
produção e de recepção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dominar linguagens. 

Enfrentar situações-problemas. 

Construir a imagem de locutor e 

interlocutor. 

 

Classificar as estruturas lingüísticas 

em situações práticas e em textos 

consagrados. 

 

Ler e analisar textos jornalísticos 

atuais veiculados na imprensa. 

Usar a mídia como instrumento de 

estudo. 

 

Analisar as implicações sócio-

históricas na construção da 

imagem, para despertar o respeito 

ao patrimônio cultural. 

 

 

 

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 

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. 

e escrita em situações de 

interlocução. 

 

Em avaliação objetiva e em 

produção textual verificar o 

domínio da norma culta. 

 

Produção textual escrita e 

posicionamento crítico perante o 

grupo. 

 

 

Mudança de postura no ambiente 

escolar, cuidando, respeitando e 

difundindo o patrimônio cultural 

local e mundial. 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

1- ABAURRE, Maria Luiza. Português: contexto, interlocução e sentido.v.2, 2ed. São Paulo, 2013. 
2- LOBATO, Monteiro. Negrinha. 
3- ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. 
4- AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. 
5- Poemas parnasianos e simbolistas. 
6- Contos de Machado de Assis 

 

V – 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.    
O portal Clickideia também servirá de instrumento de recuperação contínua. 
 
 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Rita de Fátima Parzewski Guimaraes 

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 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 curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 
Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 11 de março de 2015. 

 

Rosangela Parzewski Neves 
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca-SP 

Área de conhecimento: Gestão e Negócios 

Componente Curricular: Matemática 

Série: 2º EM C. H. Semanal: 3,0 

Professor: Dagoberto Rodrigues Neves 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

Competências Habilidades e valores 

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

Articular conhecimentos de diferentes naturezas e 
áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
(Curiosidade – Gosto pelo aprender – Hábito de 
pesquisar) 

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

Identificar os processos sociais que orientam a 
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 
(Respeito às diferenças e tratar a todos como 
iguais.) 

Sistematizar informações relevantes para a 
compreensão da situação-problema. 

Identificar o problema e formular questões.  
Utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 
(Hábito de planejar e organização.) 

Na resolução de problemas, pesquisar, 
reconhecer e relacionar: a) as construções 
do imaginário coletivo; b) elementos 

Identificar metodologias, sistemas, procedimentos 
e equipamentos e estabelecer critérios para sua 
seleção e utilização adequada. (Hábito de 

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

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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representativos do patrimônio cultural; c) as 
classificações ou critérios organizacionais, 
preservados e divulgados no eixo espacial 
e temporal; d) os meios e instrumentos 
adequados para cada tipo de questão; 
estratégias de enfrentamento dos 
problemas. 

planejar e organização.) 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Tema 1 – Geometria plana 
Circunferência, círculo, arcos e ângulos na circunferência, ângulos 
notáveis, trigonometria no triângulo retângulo, circunferência 
trigonométrica. 

Aula expositiva 
Oferecer exercícios seqüenciais. 
Incentivar a pesquisa. 

 
09/02 a 20/03 

Tema 2 – Razões trigonométricas 
Seno, cosseno, tangente, relação fundamental da trigonometria e 
outras razões trigonométricas. 

Aula expositiva. 
Oferecer exercícios seqüenciais. 
Memorizar para chegar a contextualização 

23/03 a 10/04 

Tema 3 – Triângulos quaisquer 
Lei dos senos e Lei dos cossenos 

Aula expositiva. 
Memorização do estudo. 

13/04 a 30/04 

Tema 4 – Funções trigonométricas 
Seno, Cosseno e Tangente. 

Aula expositiva. 
Oferecer exercícios seqüenciais. 
Memorizar para chegar a contextualização. 

04/05 a 22/05 

Tema 5 – Equações e inequações trigonométricas 
Equações elementares. Inequações elementares. 

Aula expositiva. 
Oferecer exercícios seqüenciais. 
Memorizar para chegar a contextualização. 

25/05 a 19/06 

Tema 6 – Transformações trigonométricas. 
Fórmulas de adição, subtração e arco duplo. 

Aula expositiva. 
Memorização do estudo. 

22/06 a 03/07 

Tema 7 - Matrizes  
Representação de uma matriz. Matrizes especiais. Igualdade de 
Matrizes. Adição e Subtração. Multiplicação. Matriz inversa. 

Aula expositiva. 
Incentivar a pesquisa. 
Apresentar modelos. 
Criar situações que favoreçam o trabalho em equipe. 

20/07 a 07/08 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Tema 8 – Sistemas Lineares e Determinantes. 
Definição. Regra de Sarrus e Regra de Cramer. 

Aula expositiva. 
Incentivar a pesquisa. 
Apresentar modelos. 
Criar situações que favoreçam o trabalho em equipe. 

10/08 a 28/08 

Tema 9 - Análise Combinatória 
Contagem. Fatorial de um número natural. Arranjo. Permutação. 
Combinação. Binômio de Newton. 

Aula expositiva. 
Oferecer exercícios sequenciais. 
Memorizar para chegar à contextualização. 

31/08 a 18/09 

Tema 10 - Probabilidade 
Definição. Adição e multiplicação de probabilidades. 

Aula expositiva. 
Oferecer exercícios sequenciais. 
Memorizar para chegar à contextualização. 

21/09 a 02/10 

Tema 11 – Geometria plana 
Cálculo de áreas de figuras planas: 
Retângulo, Quadrado, Paralelogramo, Triângulo, Losango, Trapézio, 
Polígono regular, Círculo e suas partes. 

Aula expositiva. 
Oferecer exercícios sequenciais. 
Criar situações que favoreçam o trabalho em equipe. 

05/10 a 30/10 

Tema 12 – Geometria Espacial de Posição 
Cálculo de áreas e volumes de Cilindro, Cone, Prisma, Pirâmide e 
Esfera. 

Aula expositiva. 
Memorização do estudo. 

02/11 a 18/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Articular as redes de 
Diferenças e semelhanças 
entre as linguagens e seus 
códigos. 

Articular conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 
interdisciplinar. (Curiosidade – 
Gosto pelo aprender – Hábito 
de pesquisar) 

Observação direta do 
desempenho do aluno nos 
exercícios  
 

Precisão, clareza e criticidade. Análise e resolução de 
exercícios com clareza, de 
acordo com o embasamento 
teórico. 
 

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

Identificar os processos sociais 
que orientam a dinâmica dos 
diferentes grupos de indivíduos. 
(Respeito às diferenças e tratar 
a todos como iguais.) 

Autoavaliação Precisão, clareza e criticidade. Participação coletiva nas 
perguntas formuladas pelo 
professor. 

Sistematizar informações 
relevantes para a 
compreensão da situação-
problema. 

Identificar o problema e 
formular questões.  Utilizar 
raciocínios dedutivos e 
indutivos. 
(Hábito de planejar e 
organização.) 

Relatório de trabalho de campo e 
estudos do meio 
 
Avaliação escrita individual 

 

Precisão, clareza e coesão. Listas de exercícios e avaliação 

Na resolução de problemas, 
pesquisar, reconhecer e 
relacionar: a) as construções 
do imaginário coletivo; b) 
elementos representativos do 

Identificar metodologias, 
sistemas, procedimentos e 
equipamentos e estabelecer 
critérios para sua seleção e 
utilização adequada. (Hábito de 

Relatório de trabalho de campo e 
estudos do meio 
 
Avaliação escrita individual 

 

Precisão, clareza e criticidade. Listas de exercícios e avaliação 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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patrimônio cultural; c) as 
classificações ou critérios 
organizacionais, preservados 
e divulgados no eixo espacial 
e temporal; d) os meios e 
instrumentos adequados 
para cada tipo de questão; 
estratégias de enfrentamento 
dos problemas. 

planejar e organização.) 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Matemática – Ciências e Aplicações – Vol 2 – Gelson Iezzi e outros autores – Editora Saraiva. 

- Matemática – Vol.2 – Manoel Paiva - Editora Moderna. 

- Questões de concursos e vestibulares. 

 

 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada.  
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Dagoberto Rodrigues Neves 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

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 curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino 
Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 11 de março de 2015. 

 

Rosangela Parzewski Neves 
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Etec  

Etec:  Dr. Cardoso. Júlio Cardoso 

Código: 078  Município: FRANCA.  

Eixo Tecnológico: Gestão & 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: 2ªADM.  C. H. Semanal: 02 

Professora:  Ana Lucia Silvestre Tosi 

 

I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1.2. Competência: Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus 

códigos.  

Habilidades: 

1. Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
2. Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas, 
depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações 
desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da pesquisa.  
3. Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e crítica de 
idéias expressas de formas diversas.  
 

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

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL  

 
Ensino Médio 
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Valores e Atitudes  
a) Valorização da aprendizagem e da pesquisa  

 2.1. Competência: Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais 

que constituem a identidade própria e a dos outros. 

Habilidades: 

1. Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar . 
2. Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, folclore para compreensão da formação das 
identidades.  
3. Reconhecer fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem ou influenciam nas 
relações humanas. 
 
 Valores e Atitudes  
 
a) Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais.  
b) Proceder com justiça e equidade.  

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

problema. 

Habilidades: 

1. Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  
2. Situar determinados fenômenos, objetos, pessoas, produções da cultura em seus contextos 
históricos.  

3. Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ 

ou de simultaneidade.   

4. Construir periodizações segundo procedimentos próprios da ciência, arte, literatura ou de 
outras categorias de análise e classificação.  
5. Identificar o problema e formular questões que possam explicá-lo e orientar a sua solução.  
6. Aplicar raciocínios dedutivos e indutivos.  
7. Comparar problemáticas atuais com as de outros momentos históricos.  
8. Comparar, classificar, estabelecer relações, organizar e arquivar dados experimentais ou 
outros.  
9. Utilizar-se de referências científicas, tecnológicas, religiosas e da cultura popular e articular 
essas diferentes formas de conhecimento.  
10. Comparar e interpretar fenômenos.  
11. Estimar ordens de grandeza e identificar parâmetros relevantes para quantificação.  
12. Formular e testar hipóteses e prever resultados.  
13. Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.  
14. Selecionar estratégias de resolução de problemas.  
15. Utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução de 
problemas qualitativos e quantitativos.  
16. Recorrer a modelos, esboços, fatos conhecidos em suas análises e interpretações de 
fenômenos.  

17. Distinguir os diferentes processos de Arte, identificar seus instrumentos de ordem material e 

ideal e percebê-los como manifestações socioculturais e históricas.  

Valores e Atitudes.  

a) Valorização dos procedimentos de planejamento, a organização e a avaliação na obtenção de 
resultados esperados.  
b) Valorização da pesquisa como instrumento de ampliação do conhecimento para a resolução 
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de problemas.  

c) Reconhecimento de sua responsabilidade no acesso, na produção, na divulgação e na 

utilização da informática. 

3.1. Competência: Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, 

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

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

com as transformações sociais. 

 Habilidades: 

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

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

intervenção e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático.  

3. Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais.  
4. Comparar e relacionar as características, métodos, objetivos, temas de estudo, valorização e 
aplicação etc. das ciências na atualidade e em outros momentos.  
5. Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos processos 
sociais.  
6. Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e relacionar 
questões sociais e ambientais.  
7. Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o 
passado.  

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

produzir. 

  Valores e Atitudes 

a) Criticidade diante das informações obtidas.  
b) Gosto pelo aprender e pela pesquisa.  
c) Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas.  

d) Respeito aos princípios da ética e aos direitos e deveres de cidadania.  

e) Respeito ao patrimônio cultural nacional e estrangeiro.  

f) Interesse pela realidade em que vive.  
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

 

Tema 1- Reconhecimento e caracterização das transformações 

da matéria:   

 

1.1-Energia exotérmica e endotérmica;  

 

Apresentação da disciplina, competências, habilidade, 

bases tecnológicas e metodologia de avaliação Aula 

expositiva dialogada. 

Interdisciplinaridade com Educação Física  na  aplicação 

de bolsas térmicas e variação de energia. Apresentações 

orais feitas pelos alunos. 

 Aula expositivas e dialogadas. 

 Diversificação de materiais ou recursos didáticos ( uso 

do computador, vídeos, jornais, revistas, livros etc. 

 Avaliação escrita, individual ou em grupo. 

09/02/2015 a 20/02/2015 
 

 

1.2-  Reações químicas de combustão. 

Esboçar gráficos que mostrem a variação de energia nos 

processos endo e exotérmicos. 

Contextualizar reações com problemas ambientais como  

o efeito estufa. 

Atividade de resoluções de exercícios para fixação do 

conteúdo.  

23/02/2015 a 06/03/2015 
 

 

1.3- Termoquímica.  

Avaliação pratica através de realização de experimento. 

 Pesquisa sobre pontos e temperaturas importantes do 

fogo. 

Utilização do Portal Educacional Clickideia  

09/03/2015 a 20/03/2015 
 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Tema 2- Reconhecimento e caracterização das transformações 

da matéria:   

 

2.1-  Mol: unidade de medida da grandeza quantidade de matéria 

Aula expositiva dialogada. Interdisciplinaridade com 
Matemática nos cálculos sobre quantidade de matéria. - 
Resoluções de exercícios sobre grandezas químicas 

Avaliação escrita. 

23/03/2015 a 03/04/2015 
 

2.2-   Calculo estequiométrico; 
Equações das reações:  
 
Problemas envolvendo cálculos 

Aula expositiva dialogada mostrando a necessidade de 

exercitar os cálculos da matemática na química.  

 

Resolução de exercícios de cálculos  

 

06/04/2015 a 
17/04/2015. 
 
20/04/2015 a 30/04/2015 

 
 

2.3-   Reagentes e produtos:  
Rendimento das reações 

Aula expositiva dialogada. 
 Estudo das relações estequiométricas nas transformações 
químicas com a realização de experimento evidenciando  a 
otimização de processos obtidos a partir de interações  com 
quantidades exatas que devem reagir para formar os 
produtos. 
Desenvolver o raciocínio lógico do aluno apresentando a 
visão de custo-benefício utilizada  pelas industrias na 
avaliação de seus processos . 

Avaliação.  

27/04/2015 a 30/04/2015 
 

 

        2.4-   Estudo dos gases. 

Aula expositiva dialogada sobre o agravamento da 

poluição atmosférica. 

 

 

Pesquisa  na web pelo Clickidéia para constatar a alteração 
de processos naturais como efeito estufa e chuva acida. 
 
 
Apresentação de esquemas representativos  e discussão 
envolvendo os alunos em debate sobre as  implicações 
socioambientais  do referido tema.  

 
04/05/2015 a 15/05/2015 
 
 
 
 
18/05/2015 a 29/05/205 
 
 
 
 
01/06/2015 a 12/06/2015 
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Tema 3-  Primeiros modelos de construção da matéria: 

 3.1- Linguagem química . 

 

Verificação dos conhecimentos prévios dos alunos sobre 

simbologia química  e formulação das substancias em aula  

expositiva dialogada com resolução de exercícios. 

15/06/2015 a 26/06/2015  
  

 

       3.2- Relações quantitativas: índice, coeficiente, balanceamento 
das reações 

Representação dos constituintes das equações químicas e 
suas relações quantitativas – índices,  coeficientes em 
exercícios . 
 
Exercícios sobre Balanceamento das equações químicas. 

29/06/2015 a 
03/07/2015. 
 
 
03/07/2015 a 07/07/2015 
 

Tema 4-  Energia e transformação química:Eletroquímica e 
Eletrolise.  
 
       4.1-  A natureza elétrica da matéria 

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

20/07/2015 a 31/07/2015 

       4.2- Combustíveis e ambiente: produção e consumo de energia 
 

As aulas serão expositivas, interatividades com os alunos 
textos de revistas, jornais e discussão em grupo. 

03/08/2015 a 06/08/2015  

       4.3- Eletroquímica  

Atividade experimental  ( demonstrações  em sala de aula ) 
sobre  reatividade de metais  
 
Resolução de exercícios de fixação 

03/08/2015 a 
14/08/2015. 
 
 

 
         4.4-  Eletrolise 

Atividade experimental  ( demonstrações  em sala de aula ) 
sobre   
 
 
Resolução de exercícios de fixação 

 
17/08/2015 a 28/08/2015 

Aspectos dinâmicos das transformações: 
Cinética: rapidez de reações químicas 

Atividades experimentais (demonstrações em sala de aula e 
experimentos em diversos ambientes)  sobre fatores que 
alteram a velocidade das reações químicas. 
Relatório escrito.  
- Resoluções de exercícios 
- Avaliação individual e em grupo 

31/08/2015 a 11/09/2015 
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Equilíbrio: reversibilidade de uma reação química. 

Diversificação de materiais ou recurso didáticos (uso do 
computador, retro projetor, jornais, revistas, livros e 
divulgação  Científica, manuais técnicos, vídeos e 
filmes)explicando fenomenos curiosos do cotidiano que 
caracterizam o equilíbrio químico 
- Resoluções de exercícios  

14/09/2015 a 25/10/2015 

Química da atmosfera: 
 Gases e propriedades do estado gasoso 
 
 

Exposição oral com a descrição das propriedades dos gases  
 
Apresentação da teoria cinética dos gases para explicar as 
referidas propriedades. 

13/10/2015 a 23/10/2015  

 
Química da hidrosfera: 
 Soluções: Classificação 
 
 

Leitura de artigos e reportagens específicas e debates em 
sala de aula, melhorando a interpretação de textos e dados  
Demonstração em sala de aula exercitando a interpretação 
da classificação das soluções. 

 
 
26/10/2015 a06/11/2015 
 

Soluções:  Concentração 
 
 

Resolução de exercícios determinando as diversas 
concentrações. 
Resolução de exercícios relacionando os diversos tipos de 
concentração 
Avaliação 

09/11/2015 a 20/11/2015 
 
 
 23/11/2015 a 
04/12/2015 
 

Soluções: Composição dos materiais 
 
 

Atividade em grupo para explicar a química do cotidiano com 
analise de rótulos de produtos para verificar a composição 
dos materiais. 
 

7/12/2015 a 16/12/2015 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Articular as redes de 

diferenças e semelhanças 

entre as linguagens e seus 

códigos.  

 
Sistematizar informações 

relevantes para a 
compreensão da situação-
problema decorrente das 
reações de combustão.  

 
 
 
 

Correlacionar os principais 
conceitos fundamentais da 

Termoquímica e os 
processos produtivos. 

 
 

Compreender dados 
quantitativos, estimativa e 
medidas, compreender 
relações proporcionais 

Relacionar conhecimentos de 
variações de energia numa 
perspectiva interdisciplinar. 

 
Organizar e relatar as 

informações interpretadas 

através das expressões 

matemáticas e gráficas das 

reações de combustão. 

 Interesse e participação em 

sala de aula. 

 

Identificar e coletar informações 
necessárias e atualizadas sobre 
as características produtivas, 
tecnológicas e econômicas se 
utilizando das teorias da 
Termoquímica. 
 

Utilizar medidas precisas para 
quantificar substancia e 
produtos. químicos. 
Estimar ordens de grandeza e 

Pesquisas sobre liberação ou 

absorção de energia e sua 

aplicabilidade. 

Simulações representativas dos 

processos endo ou 

exotérmicos. 

Auto avaliação 

   
 
 Resolução de questões sobre 
reações de combustão 
 

. 

 

Feedback do desenvolvimento 

na execução de trabalhos. 

 Prova escrita e/ou oral 

 

 
 

Fazer exercícios envolvendo 
cálculos de mol e grandezas 
químicas.  

Clareza na exposição de idéias 

sobre absorção ou liberação de 

energia. 

Criticidade  e  precisão no 

debate sobre o tema. . 

 

 

 

Equacionamento correto  de 
reações químicas 
 

 

 

 

- Coerência e clareza sobre 
variações de energia e 
problemas ambientais. 
 

 

Realizar cálculos 
correspondentes as grandezas 
químicas. 
Equacionamento de reações 

Síntese escrita e/ou oral da 

proposta de solução dos 

problemas levantados na 

pesquisa. 

Questionamentos, deixando 

claro que o aluno teve interesse 

e participou das aulas.  

Resolução de exercícios 
individual e em grupo 
fundamentadas em preceitos 
teóricos.  
  

 

 

Desenvolvimento das 

atividades em sala de aula 

 

 

 
Observação, demonstração de 

cálculos, saber reconhecer, 
organizar e interpretar.  

  

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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presentes na Química 
(raciocínio proporcional). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compreender as 
propriedades dos gases e as 
relações de interdependência 

 
 
 
 

Reconhecer aspectos 
químicos relevantes na 

interação individual e coletiva 
do ser humano com o 

ambiente 
 
 
 
 

Dada uma situação 
problema, envolvendo 
diferentes dados da natureza 
química, identificar as 
informações relevantes para 
solucioná-la.  

identificar parâmetros 
relevantes para quantificação 
Utilizar raciocínios dedutivos e 
indutivos. 
Organizar e relacionar os 
dados. 
 
 
 
 
 
 
 Diferenciar modelos teóricos 
de processos químicos 
desenvolvidos em laboratórios 
e industrias. 
 
 
 
Utilizar  idéias e procedimentos 
científicos ( leis, teorias, 
modelos) para a resolução de 
problemas qualitativos e 
quantitativos.  

 
 

 
 
Saber balancear uma reação 
química. 
Identificar a ocorrência de um 
processo eletroquímico e prever 
a ocorrência da reação. 
 

Resolução de problemas  
estabelecendo relações de 
proporcionalidade entre 
reagentes e produtos 
       Dado um determinado 
exercício identificar as formulas 
para resolver a partir da leitura 
de texto sobre rendimento das 
reações  saber organizar os 
dados para solucioná-los. 
 
 
Estudo e analise dos gases  
referentes às atividades 
industriais e aos hábitos de 
consumo 
 
 
 
Elaborar e utilizar modelos 
macroscópicos e microscópicos 
para interpretar transformações 
químicas e sua 
proporcionalidade  
 
 
 
 
Exercícios  sobre reações e 
acerto de coeficientes. 
 
 
 
 

químicas envolvendo cálculos 
Transparência 
 
Resolução de problemas 
comparativos usando relações 
quantitativas. 
 
 
 
 
 
 
Fazer exercícios sobre as 
propriedades dos gases 
 
 
 
 
 
Resolução de problemas 
comparativos usando relações 
quantitativas. 
 
 
 
 
 
 
Representar equações 
químicas de acordo com 
convenções recomendadas 
pela IUPAC. 
 
 

Seguir corretamente as 
convenções para a 
representação de equações 
químicas  igualando o numero 
de átomos de reagentes e 
produtos  
Compreender a importância da 
proporcionalidade e o 
significado das grandezas 
químicas. 
 
 
Registros  e exposições orais 
sobre gases e sustentabilidade 
 
 
 
 
 
Compreender a importância da 
proporcionalidade e o 
significado das grandezas 
químicas 
 
 
 
 
 
Seguir corretamente as 
convenções para a 
representação de equações 
químicas  igualando o numero 
de átomos de reagentes e 
produtos 
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Reconhecer aspectos 
químicos relevantes na 
interação individual e coletiva 
do ser humano com o 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer fenômenos 
envolvendo interações e 
transformações químicas 
identificando regularidades e 
invariantes.  
 
 
Analisar os fatores que 
influenciam o equilíbrio 
químico e calcular a 
quantidade de reagentes e 
produtos em um equilíbrio 
químico 
 
 
 
Articular as redes de 
diferenças e semelhanças 
entre as linguagens e seus 
códigos. 
 

 
 Identificar a ocorrência de um 
processo corrosivo. 
 Classificar  e diferenciar  os 
diversos tipos de pilhas. 
Definir e diferenciar os 
processos corrosivos. 
Identificar a formação de uma 
pilha eletroquímica e o seu 
mecanismo de funcionamento 
nos processos corrosivos. 
 
 
Mostrar os fatores que 
determinam a velocidade das 
reações químicas através das 
leis, expressões matemáticas 
 
 
 
Organizar e relatar as 
informações sobre equilíbrio 
químico. 
 
 
 
 
 
 
Calcular as variáveis 
relacionadas ás misturas 
gasosas(pressão, volume, 
temperatura) . 

 

 
Trabalhos em equipe e/ou 
individual e/ou extra classe. 
Objetividade na representação 
de um processo eletroquímico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronometrar tempo de reação 
 Montar relatórios técnicos de 
atividades experimentais 
 
 
 
 
Fazer exercícios envolvendo 
estado de equilíbrio e os fatores 
que nele influem 
 
 
 
 
 
Exercícios  sobre alguns 
fenômenos associados á 
difusão e efusão dos gases 
 
 
 

 
Relação  entre  teoria  e prática 
e conclusões  parciais. 
- Utilização  adequada  dos 
conceitos.   
 Capacidade  de solucionar 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
Trabalhar em equipe para o 
equacionamento de reações 
químicas e apresenta-las na 
forma de relatórios e exercícios 
 
 
 
Trabalhar em equipe para  a 
realização de exercícios 
relacionado a equilíbrio .  
  
 
 
 
 
Linguagem adequada na 
apresentação de pesquisa que 
relate as aplicações dos gases  
em situações do cotidiano. 
 
 

 
Organizar informações em 
ordem de relevância para os 
processos  eletroquímicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar e descrever 
fenômenos e formular modelos 
explicativos, relacionando 
materiais e as transformações 
químicas no sistema produtivo 
e no meio ambiente. 
 
Síntese e escrita dos fatores 
que influem em um equilíbrio 
químico. 
 
 
 
 
 
Contextualizar os fenômenos 
referentes á´s misturas gasosas 
a situações cotidianas 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

 
Dada uma situação 
problema, envolvendo 
diferentes dados da natureza 
química, identificar as 
informações relevantes para 
solucioná-la.  
  

Expressar a concentração de 
uma solução,escolhendo a 
utilizando a unidade mais 
adequada . 
Fazer conversões ao relacionar 
os diferentes tipos de 
concentração 

 

Análise de gráficos de 
solubilidade. 
Prova escrita. 
Trabalho de pesquisa. 
Relatórios de observação 

 

 
Trabalho em equipe para 
resolução de exercícios e 
confecção de relatórios sobre 
concentração das soluções.. 
 Postura em sala de aula, 
incluindo participação, atenção 
e organização. 

 
 
Interpretar e elaborar gráficos e 
tabelas de solubilidade . 
Resolução de exercícios 
individual e em grupo. 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

1– Portal Educacional  Clickideia. 

2– Livros didáticos  

CARVALHO, Geraldo Camargo de, SOUZA, Celso Lopes de. Química - Coleção: De olho no mundo do 
trabalho, São Paulo: Ed. Scipione, 2003. 

PERUZO, Tito Miragaia, CANTO, Eduardo Leite de. Química – volume único, São Paulo: Ed. Moderna, 
1999. 

NÓBREGA, Olímpio Salgado, SILVA, Eduardo Roberto da, SILVA, Ruth Hashimoto da. Química – volume 
único, São Paulo: Ed. Ática S/A, 2007. 
USBERCO, João, SALVADOR, Edgard.QUÍMICA 2, São Paulo: Ed. Saraiva, 1995. 
 
FONSECA, Martha Reis Marques da. Interatividade Química 1 e 2. São Paulo: Editora ática. 
3 - Revistas, jornais 
 
4 – Vídeo, CD room, transparências, internet e outros. 
  

 

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

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

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: : Ana Lucia Silvestre Tosi. 

Assinatura:                                                                                        Data: 03/03/2015. 

 

VII – 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 curso Técnico de Administração Integrado ao 
Ensino Médio e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 12 de março de 2015. 

Rosangela Parzewski Neves 

                                                                               Coordenador 

 

 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 


