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Plano de Curso nº 239 aprovado pela portaria Cetec nº 172 de 13/09/2013 

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: FRANCA 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA 

Componente Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS II (Prática) 

Módulo: II C. H. Semanal: 2.5 

Professor: GERALDO RAMOS DE LELIS 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Identificar e medir grandezas elétricas.  
Identificar materiais e suas características.  
Ler e interpretar desenhos e representações gráficas.  
Montar e testar circuitos eletroeletrônicos.  
Identificar e especificar características e propriedades de materiais e dispositivos 
eletroeletrônicos.  
Realizar montagem de circuitos elétricos 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS II                                                                                                                                     Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
02 

 
03 

 
04 
05 

 
 
 

Analisar circuitos em corrente contínua.  
Analisar os diversos métodos de resolução 
de circuitos elétricos.  
Analisar dados e características dos 
circuitos em corrente alternada.  
Interpretar circuitos em corrente alternada.  
Analisar associação de componentes em 
montagem de circuitos em corrente 
alternada.  

1.1 
2.1 

 
3.1 

 
4.1 

 
5.1 

 
5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar circuitos em corrente contínua.  
Aplicar os diversos métodos de análise para 
resolução de circuitos em corrente alternada.  
Executar cálculo em circuitos de corrente 
alternada  
Aplicar componentes resistivos, indutivos e 
capacitivos em circuitos de corrente alternada.  
Aplicar as associações de componentes RLC em 
corrente alternada verificando seus efeitos.  
Executar testes e ensaios em circuitos de corrente 
alternada.  

 
 
 

 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 

03 
 
 
 
 
 

 
 

Introdução à corrente alternada:  
geração de corrente alternada;  
defasagem de ondas;  
frequência;  
período;  
ângulo de fase;  
amplitude;  
equações características dos sinais em 
corrente alternada  
Análise do comportamento dos resistores, 
capacitores e indutores em corrente 
alternada  
Circuitos de corrente alternada:  
circuito série: RL, RC e RLC;  
circuito paralelo: RL, RC e RLC;  
filtro passa baixa, passa alta, passa faixa e 
rejeita faixa;  
potências ativa, reativa, aparente e correção 
de fator de potência  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: CIRCUITOS ELÉTRICOS II                                                                                                                                     Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar os diversos métodos de 
análise para resolução de 

circuitos em corrente contínua.  
 

 Leis de Kirchhoff Prática sobre as leis de Kirchhoff; 
Exercícios de aplicação; 

Avaliação prática individual; 
Comentário da avaliação; 

Retomada de conteúdo.  

11/02 a 04/03 

 Aplicar os diversos métodos 
de análise para resolução de 

circuitos em corrente alternada.  
Executar cálculo em circuitos 

de corrente alternada  
 

Introdução à corrente alternada:  
geração de corrente alternada;  

defasagem de ondas;  
frequência;  

período;  
ângulo de fase;  

amplitude;  
equações características dos 
sinais em corrente alternada  

Aula prática sobre geração de corrente alternada; 
Exercícios de aplicação; 

Avaliação prática individual; 
Comentário da avaliação;  

Retomada de conteúdo. 07/03 a 18/03 

 Aplicar componentes 
resistivos, indutivos e 

capacitivos em circuitos de 
corrente alternada.  

Análise do comportamento dos 
indutores em corrente alternada  

 

Aula prática sobre as características do indutor em 
corrente alternada;  

Exercícios de aplicação; 
Avaliação prática individual; 

Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdo. 

21/03 a 01/04 

Aplicar componentes 
resistivos, indutivos e 
capacitivos em circuitos de 
corrente alternada. 

Análise do comportamento dos 
capacitores em corrente alternada  
 

Aula prática sobre capacitores em corrente 
alternada ;  
Exercícios de aplicação; 
Avaliação prática individual; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdo. 

04/04 a 15/04 
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Aplicar os diversos métodos de 
análise para resolução de 
circuitos em corrente alternada.  
Executar cálculo em circuitos 
de corrente alternada ; 
Aplicar as associações de 
componentes RLC em corrente 
alternada verificando seus 
efeitos.  

Circuitos de corrente alternada:  
circuito série: 
RL 

Aula prática sobre circuito RL série em corrente 
alternada; 
Exercícios de aplicação; 
Avaliação prática individual; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdo.. 

18/04 a 29/04 

Aplicar os diversos métodos de 
análise para resolução de 
circuitos em corrente alternada.  
Executar cálculo em circuitos 
de corrente alternada ; 
Aplicar as associações de 
componentes RLC em corrente 
alternada verificando seus 
efeitos. 

Circuitos de corrente alternada:  
circuito série: 
RC 

Aula prática sobre circuito RC série em corrente 
alternada; 
Exercícios de aplicação; 
Avaliação prática individual; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdos. 

02/05 a 06/05 

Aplicar os diversos métodos de 
análise para resolução de 
circuitos em corrente alternada.  
Executar cálculo em circuitos 
de corrente alternada ; 
Aplicar as associações de 
componentes RLC em corrente 
alternada verificando seus 
efeitos. 

Circuitos de corrente alternada:  
Circuito série: 
RLC 

Aula prática sobre circuito RLC série em corrente 
alternada; 
Exercícios de aplicação; 
Avaliação prática individual; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdos. 

09/05 a 13/05 
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Aplicar os diversos métodos de 
análise para resolução de 
circuitos em corrente alternada.  
Executar cálculo em circuitos 
de corrente alternada ; 
Aplicar as associações de 
componentes RLC em corrente 
alternada verificando seus 
efeitos. 

Circuitos de corrente alternada:  
Circuito Paralelo: 
RL 

Aula prática sobre circuito RL paralelo em corrente 
alternada; 
Exercícios de aplicação; 
Avaliação prática individual; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdos. 

16/05 a 25/05 

Aplicar os diversos métodos de 
análise para resolução de 
circuitos em corrente alternada.  
Executar cálculo em circuitos 
de corrente alternada ; 
Aplicar as associações de 
componentes RLC em corrente 
alternada verificando seus 
efeitos. 

Circuitos de corrente alternada:  
Circuito Paralelo: 
RC 

Aula prática sobre circuito RC paralelo em corrente 
alternada; 
Exercícios de aplicação; 
Avaliação prática individual; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdos. 

30/05 a 10/06 

Aplicar os diversos métodos de 
análise para resolução de 
circuitos em corrente alternada.  
Executar cálculo em circuitos 
de corrente alternada ; 
Aplicar as associações de 
componentes RLC em corrente 
alternada verificando seus 
efeitos. 

Circuitos de corrente alternada:  
Circuito Paralelo: 
RLC 

Aula prática sobre circuito RLC paralelo em 
corrente alternada; 
Exercícios de aplicação; 
Avaliação prática individual; 
Comentário da avaliação;  
Retomada de conteúdos. 

13/06 a 24/06 
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Aplicar os diversos métodos de 
análise para resolução de 
circuitos em corrente alternada.  
Executar cálculo em circuitos 
de corrente alternada ; 
Aplicar as associações de 
componentes RLC em corrente 
alternada verificando seus 
efeitos. 

Circuitos de corrente alternada:  
potências ativa, reativa, aparente 
e correção de fator de potência  
 

Aula prática sobre circuitos de corrente alternada; 
Circuitos de corrente alternada:  
potências ativa, reativa, aparente e correção de 
fator de potência  
 27/06 a 06/07 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1- Analisar os diversos métodos de 
resolução de circuitos elétricos.  
 
 
 
 
 
 
 
2- Analisar dados e características 
dos circuitos em corrente alternada 
 
 
 
 
 
 

Aula prática em laboratório; 
Observação direta do desempenho do 
aluno. 
 
 
 
  
 
 
Aula prática em laboratório; 
Observação direta do desempenho do 
aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios. 
 

 
 

Demonstração do conhecimento dos 
conceitos; 
Interpretação correta dos resultados;  
Participação e interação na atividade 
proposta apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa. 
Criatividade. 
 
Demonstração do conhecimento dos 
conceitos; 
Interpretação correta dos resultados;  
Participação e interação na atividade 
proposta apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa. 
Criatividade. 

Demonstrar conhecimento e facilidade 
para  analisar e interpretar circuitos e 
seus resultados. 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar conhecimento e facilidade 
para  analisar circuitos em corrente 
alternada e seus resultados. 
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3- Interpretar circuitos em corrente 
alternada.  
 
 
 
 
 
 
 
4- Analisar associação de 
componentes em montagem de 
circuitos em corrente alternada. 
 

Aula prática em laboratório; 
Observação direta do desempenho do 
aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios. 

 
 
 
 

Aula prática em laboratório; 
Observação direta do desempenho do 
aluno. 
Avaliações práticas; 
Relatórios. 

 

Demonstração do conhecimento dos 
conceitos; 
Interpretação correta dos resultados;  
Participação e interação na atividade 
proposta apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa. 
Criatividade. 
 
Demonstração do conhecimento dos 
conceitos; 
Interpretação correta dos resultados;  
Participação e interação na atividade 
proposta apresentando soluções; 
Empenho; 
Iniciativa. 
Criatividade. 

Demonstrar conhecimento e facilidade 
para  analisar circuitos em corrente 
alternada e seus resultados. 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar conhecimento e facilidade 
para  analisar circuitos em corrente 
alternada e seus resultados. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

X X X X 

Março 
 

X 
 

X X X X 

Abril 
 

X 
 

X X X X 

Maio 
 

X 
 

X X X X 

Junho 
 

X 
 

X X X X 

Julho 
 

X 
 

X X X X 

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

Livro: Laboratório de Eletricidade e Eletrônica - Francisco Gabriel Capuano e Maria Aparecida Mendes 
Marino 
Apostila elaboradas pelo professor 
Tabelas, manuais e catálogos de fabricantes dos componentes semicondutores.  

 

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

Eventos pedagógicos 
Festa junina 24/06 
Visita à usina hidrelétrica 

 

VIII – 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. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Geraldo Ramos de Lelis 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

           Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto 
Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 
___________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 

XI– Replanejamento 

 

 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Curso nº 239 aprovado pela portaria Cetec nº 172 de 13/09/2013 

Etec: DR. JÚLIO CARDOSO  

Código: 078 Município: FRANCA 

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professores: Cláudio Rui Mateus Caleiro 

                     André Guaraldo Junior       

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Interpretar desenhos, esquemas, leiaute e projetos de circuitos eletrônicos. 
Especificar e dimensionar  dispositivos  e  materiais  usados  em  sistemas eletroeletrônicos. 
Avaliar componentes eletrônicos. 
Substituir componentes danificados, se necessário. 
Interpretar circuitos elétricos e circuitos eletroeletrônicos. 
Avaliar circuitos digitais. 
Identificar a alteração ou mudança do dispositivo. 
Testar circuitos eletrônicos. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II                                                                                                                  Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

5 

Analisar  o  funcionamento  de circuitos 
lógicos combinacionais. 
 
Distinguir  os  tipos  de  Flip Flops,  
correlacionando-os  com suas aplicações. 
 
Avaliar  registradores  e contadores  e suas  
características. 
 
Distinguir tipos de memória e realizar 
expansão. 
 
Analisar  a  conversão  entre sinais 
analógicos e digitais. 

1.1 
 
 

2.1 
 

2.2 
 
 

3.1 
3.2 

 
 

4.1 
4.2 

 
4.3 

 
4.4 

 
5.1 
 
5.2 
 
 
6.1 

Identificar características e parâmetros dos 
circuitos aritméticos. 
 
Identificar  os  tipos  e características de Flip  
Flops. 
Aplicar  técnicas  para  a análise  e  testes  de  
circuitos sequenciais básicos. 
 
Identificar os registradores e suas aplicações. 
Identificar  os  tipos  de contadores e suas 
aplicações. 
 
Montar e testar circuitos que utilizam memórias. 
Projetar e montar circuitos de escrita e leitura  em 
memórias. 
Identificar a estrutura das memórias e suas 
implementações. 
Executar o mapeamento de memórias. 
 
Identificar  aplicações  dos conversores  quanto  
as  suas características. 
Realizar e operacionalizar montagens com 
circuitos conversores. 
 
Montar e testar circuitos multiplex para 
transmissão e recepção de dados. 
 

1 
 
2 
 
3 

 
 
 
 
 
 

4 
 
  5 

Circuitos aritméticos 
 
Circuitos de clock 
 
Circuitos sequenciais: 
- Flip Flop; 
- registradores; 
- contadores assíncronos; 
- contador síncrono; 
- memória 
 
Conversores A/D e D/A 
 
Multiplexadores e Demultiplexadores 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: ELETRÔNICA DIGITAL II                                                                                                                  Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar características e 
parâmetros dos circuitos 
aritméticos. 
 

Circuitos aritméticos. 

Aula expositiva sobre Circuitos aritméticos. 
Aula prática sobre Circuitos aritméticos. 
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

11 / 02 a 04 / 03 

Identificar os  tipos  e 
características de Flip  Flops. 

Circuitos de clock 
Circuitos sequenciais: 
- Flip Flop; 

Aula expositiva sobre aplicação de técnicas para a análise 
e testes  de  circuitos sequenciais básicos. 
Aula prática sobre flip flop.  
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

07 / 03 a 11/ 03 

Aplicar técnicas para a análise 
e testes  de  circuitos 
sequenciais básicos. 
 

Circuitos sequenciais: 
- registradores; 
- contadores assíncronos; 
- contador síncrono; 

Aula prática sobre aplicação de  técnicas para a análise e 
testes  de  circuitos sequenciais básicos. 
Resolução da prática com comentários e retomada de 
conteúdos. 

14 / 03 a 25 / 03 
 

Identificar os registradores e 
suas aplicações. 

Circuitos sequenciais: 
- registradores; 
 

Aula expositiva sobre os registradores e suas aplicações. 
Aula prática sobre registradores.  
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

28 / 03 a 01 / 04 
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Identificar os tipos de 
contadores e suas aplicações. 
 

Circuitos sequenciais: 
- contadores assíncronos; 

Aula expositiva sobre os tipos de contadores assíncronos 
e suas aplicações. 
Aula prática sobre os tipos de contadores assíncronos e 
suas aplicações.  
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

 
04 / 04 a 08 / 04 

Identificar  os  tipos  de 
contadores e suas aplicações. 
 

Circuitos sequenciais: 
- contador síncrono; 

Aula expositiva sobre os tipos de contadores síncronos e 
suas aplicações. 
Aula prática sobre os tipos de contadores síncrono e suas 
aplicações.  
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

11 / 04 a 15 / 04 

Identificar aplicações dos 
conversores quanto as suas 
características. 

Conversores A/D e D/A 

Aula expositiva sobre aplicações dos conversores A/D e 
D/A. 
Exercícios de aplicação teóricos sobre aplicações dos 
conversores A/D e D/A. 
Resolução de exercícios revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

18 / 04 a 29 / 04 
 

Realizar e operacionalizar 
montagens com circuitos 
conversores. 

Conversores A/D e D/A 

Exercícios práticos de aplicações dos conversores A/D e 
D/A. 
Resolução de exercícios práticos revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

02 / 05 a 06 / 06 
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Montar e testar circuitos 
multiplex para transmissão e 
recepção de dados. 

Multiplex. 

Aula expositiva sobre teste e montagem dos circuitos 
multiplex para transmissão e recepção de dados. 
Aula prática sobre os circuitos multiplex para transmissão 
e recepção de dados. 
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

09 / 06 a 13 / 06 

Montar e testar circuitos 
demultiplex para transmissão e 
recepção de dados. 

Demultiplex. 

Aula expositiva sobre teste e montagem dos circuitos 
demultiplex para transmissão e recepção de dados. 
Aula prática sobre os circuitos demultiplex para 
transmissão e recepção de dados. 
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

16 / 06 a 20 / 06 

Aplicar técnicas para a análise 
e testes de circuitos  
sequenciais básicos. 

Circuitos sequenciais: 
- memória 

Aula expositiva sobre aplicação de técnicas para análise e 
testes de circuitos sequenciais básicos. 
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

23 / 06 a 27 / 06 

Projetar e montar circuitos de 
escrita e leitura em memórias. 

Circuitos sequenciais: 
- memória. 

Aula prática sobre projetar e montar circuitos de escrita e 
leitura em memórias. 
Exercícios de aplicações práticos; 
Resolução de exercícios práticos revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e retomada de 
conteúdos. 

30 / 06 a 06/ 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar o funcionamento 
de circuitos lógicos 
combinacionais. 
 
 
 
 
 
 
Distinguir os tipos de Flip 
Flops, correlacionando-os  
com suas aplicações. 
 
 
 
 
 
 
Avaliar registradores e 
contadores e suas  
características. 
 
 
 
 
 
 
 

Observação direta do desempenho 
do aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório;  
Avaliações escrita e prática. 
 
 
 
 
Observação direta do desempenho 
do aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório;  
Avaliações escrita e prática. 
 
 
 
 
Observação direta do desempenho 
do aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório;  
Avaliações escrita e prática. 
 
 
 
 
 

Demonstrar conceitos, criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar resultados para 
analisar o funcionamento de circuitos lógicos 
combinacionais. 
Participar e interagir nas atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar resultados para 
distinguir os tipos de Flip Flops, correlacionando-os  
com suas aplicações. 
Participar e interagir nas atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar resultados para 
avaliar registradores e contadores e suas  
características. 
Participar e interagir nas atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 
 

Análise e desempenho prático que 
evidencie o conhecimento e a 
capacidade de Analisar o 
funcionamento de circuitos lógicos 
combinacionais. 
 
 
 
 
Análise e desempenho prático que 
evidencie o conhecimento e a 
capacidade de distinguir os tipos de 
Flip Flops, correlacionando-os  com 
suas aplicações. 
 
 
 
 
Análise e desempenho prático que 
evidencie o conhecimento e a 
capacidade de avaliar registradores 
e contadores e suas características. 
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Distinguir tipos de memória 
e realizar expansão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar a conversão entre 
sinais analógicos e digitais. 

Observação direta do desempenho 
do aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório;  
Avaliações escrita e prática. 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta do desempenho 
do aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório;  
Avaliações escrita e prática. 

Demonstrar conceitos, criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar resultados para 
distinguir tipos de memória e realizar expansão. 
Participar e interagir nas atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, criatividade, 
raciocínio lógico, clareza e interpretar resultados para 
analisar a conversão entre sinais analógicos e digitais. 
Participar e interagir nas atividades propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com os padrões 
teóricos ou nominais. 
 

Análise e desempenho prático que 
evidencie o conhecimento e a 
capacidade de distinguir tipos de 
memória e realizar expansão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise e desempenho prático que 
evidencie o conhecimento e a 
capacidade de analisar a conversão 
entre sinais analógicos e digitais. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

X 
X 
 

X X 

Março 
 

X 
 

X 

X X X 

Abril 
 

X 
 

X 
X 
 

X X 

Maio 
 

X 
 

X 

X X X 

Junho 
 

X 
 

X 
X 
 

X X 

Julho 
 

X 
 

X 

X X X 

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

Elementos de Eletrônica Digital – Ivan Idoeta, Francisco G. Capuano. 
Catálogos e manuais. 
Apostilas elaboradas pelos professores – Teoria, exercícios e prática. 
Recursos audiovisuais. 
Manual Técnico Centro Paula Souza 
Eletrônica Digital – Garcia, Paulo Alves, Editora Erica 

 

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

Eventos pedagógicos 
Festa junina 24/06 
Visita à usina hidrelétrica  

 

VIII – 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. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Cláudio Rui Mateus Caleiro                   

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 

 Nome do professor: André Guaraldo Junior       

Assinatura:                                                                                         
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

           Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto 
Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
_____________ 
 
______________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº  239      aprovado pela portaria Cetec nº   728      de    10 / 09 /2015 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca - SP 

Eixo Tecnológico: Controle e Processo Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Técnico em Eletrotécnica 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Rodrigo Cesar Fernandes 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
O presente componente curricular visa desenvolver junto ao aluno as bases tecnológicas, 
competências e habilidades necessárias para compreender as principais questões éticas e 
organizacionais que afetam as rotinas empresariais.  

- Formar equipes de trabalho  

- Avaliar necessidades de treinamento pessoal  

- Liderar equipe de trabalho  

- Distribuir tarefas para a equipe de trabalho  

- Cumprir a legislação vigente  
- Trabalhar em equipe  

- Demonstrar relacionamento interpessoal  

- Motivar equipes  

- Demonstrar capacidade de discernimento  

- Atuar com ética e transparência  

- Comunicar-se com clareza  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                         Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 

Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor, a legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário, regras e regulamentos 
organizacionais.  
 
Avaliar procedimentos adequados a fim de 
promover a imagem organizacional.   
 
Pesquisar as técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, valorizando a 
cooperação, a iniciativa, ética e autonomia 
no desempenho pessoal e organizacional.  
 
Analisar a importância da responsabilidade 
social e sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão.  

 

1.1 
 
 

1.2 
 

1.3 
 
 

2.1 
2.2 

 
2.3 

 
 
 
 

3.1 
 
 

3.2 
3.3 

 
3.4 

 
4.1 
4.2 

 

Aplicar a legislação trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas relações empregador/ 
empregado e consumidor/ fornecedor.  
Atuar respeitando os limites estabelecidos pelas 
leis e códigos de ética profissional.  
Aplicar legislação, incentivar e participar de 
programas de trabalho voluntário.  
 
Promover a imagem da organização.  
Executar criticamente os procedimentos 
organizacionais.  
Propagar a imagem da instituição, percebendo 
ameaças e oportunidades que possam afetá-la e 
os procedimentos de controle adequados a cada 
situação.  
 
Utilizar técnicas de relações profissionais no 
atendimento ao cliente, fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
Conduzir e/ ou coordenar equipes de trabalho.  
Valorizar e encorajar as manifestações de 
diversidades cultural e social.  
Respeitar as diferenças locais, culturais e sociais. 
 
Identificar e respeitar os direitos humanos.  
Desenvolver projetos (de responsabilidade social 
e/ ou sustentabilidade na área).  

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 

 
 
 
 

6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 

Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  
 
Fundamentos de legislação trabalhista e 
Legislação para o Autônomo  
 
Normas e comportamentos referentes aos 
regulamentos organizacionais. 
 
Imagem pessoal e institucional. 
 
- Definições de trabalhos voluntários:  
- Lei Federal 9.608/98 e 10.748/10;  
- Lei Estadual nº 10.335/99;  
- Deliberação Ceeteps nº 01/2004  
 
Definições e técnicas de trabalho em equipe 
chefia e autonomia; atribuições e 
responsabilidades. 
 
Código de ética nas empresas da área de 
Eletrotécnica. 
 
Cidadania na área de Eletrotécnica:  
- relações pessoais e do trabalho  
 
Fundamentos da ética profissional aplicados 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

4.3 
 
 

4.4 

Aplicar procedimentos (de responsabilidade social 
e/ ou sustentabilidade na área) corretos para 
descartes de resíduos. 
Utilizar metodologia (de responsabilidade social e/ 
ou sustentabilidade na área). 

 
 
 
 
   10 
 
 
   11 
 
 
 
 
 
 
   12 
 
 
 
 
 
 
   13 
 

ao curso de Técnico em Eletrotécnica:  
- princípio na construção de organizações 
sociais na área de Eletrotécnica. 
 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Convenções e Direitos Humanos no Brasil. 
 
Diversidade cultural:  
- cultura;  
- grupo étnico;  
- religião;  
- vestimenta;  
- alimentação. 
 
Diversidade social:  
- homofobia;  
- bulling;  
- drogas licitas;  
- drogas ilícitas;  
- inclusão social. 
 
Procedimentos ecologicamente corretos 
para a área de Eletrotécnica. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                  Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
1.1 Aplicar a legislação 
trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas 
relações empregador/ 
empregado e consumidor/ 
fornecedor.  
1.2 Atuar respeitando os limites 
estabelecidos pelas leis e 
códigos de ética profissional.  
1.3 Aplicar legislação, 
incentivar e participar de 
programas de trabalho 
voluntário.  
 

1. Conceito do Código de Defesa 
do Consumidor  
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios. 
Análise da legislação pertinente. Estudo de caso.  

 
11 / 02 a 26 / 02 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1.1 Aplicar a legislação 
trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas 
relações empregador/ 
empregado e consumidor/ 
fornecedor.  
1.2 Atuar respeitando os limites 
estabelecidos pelas leis e 
códigos de ética profissional.  
1.3 Aplicar legislação, 
incentivar e participar de 
programas de trabalho 
voluntário.  
 

2. Fundamentos de legislação 
trabalhista e Legislação para o 
Autônomo  
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios. 
Análise da legislação pertinente. 

 
29 / 02 a 04 / 03 

1.1 Aplicar a legislação 
trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas 
relações empregador/ 
empregado e consumidor/ 
fornecedor.  
1.2 Atuar respeitando os limites 
estabelecidos pelas leis e 
códigos de ética profissional.  
1.3 Aplicar legislação, 
incentivar e participar de 
programas de trabalho 
voluntário.  
 

3. Normas e comportamentos 
referentes aos regulamentos 
organizacionais  
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios. 
Dinâmicas de grupo.  

 
07 / 03 a 18 / 03 
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1.3 Aplicar legislação, 
incentivar e participar de 
programas de trabalho 
voluntário.  
 

 
4. Imagem pessoal e institucional  
5. Definições de trabalhos 
voluntários:  
Lei Federal 9.608/98 e 10.748/10;  
Lei Estadual nº 10.335/99;  
Deliberação Ceeteps nº 01/2004  
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios. 
Análise da legislação pertinente.  

 
21 / 03 a 24 / 03 

 
3.1 Utilizar técnicas de 
relações profissionais no 
atendimento ao cliente, 
fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
3.2 Conduzir e/ ou coordenar 
equipes de trabalho.  
3.3 Valorizar e encorajar as 
manifestações de diversidades 
cultural e social.  
3.4 Respeitar as diferenças 
locais, culturais e sociais.  
 

6. Definições e técnicas de 
trabalho em equipe chefia e 
autonomia; atribuições e 
responsabilidades  
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios. 
Dinâmicas de grupo.  

 
28 / 03 a 08 / 04 
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3.1 Utilizar técnicas de 
relações profissionais no 
atendimento ao cliente, 
fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
3.2 Conduzir e/ ou coordenar 
equipes de trabalho.  
3.3 Valorizar e encorajar as 
manifestações de diversidades 
cultural e social.  
3.4 Respeitar as diferenças 
locais, culturais e sociais.  
 

7. Código de ética nas empresas 
da área de Eletrotécnica  

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios.  

 
11 / 04 a 20 / 04 

2.1 Promover a imagem da 
organização.  
2.2 Executar criticamente os 
procedimentos 
organizacionais.  
2.3 Propagar a imagem da 
instituição, percebendo 
ameaças e oportunidades que 
possam afetá-la e os 
procedimentos de controle 
adequados a cada situação.  
 

8. Cidadania na área de 
Eletrotécnica:  
relações pessoais e do trabalho  
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios. 
Montagem de seminário.  

 
25 / 04 a 13 / 05 
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4.1 Identificar e respeitar os 
direitos humanos.  
4.2 Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área).  
4.3 Aplicar procedimentos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área) 
corretos para descartes de 
resíduos.  
4.4 Utilizar metodologia (de 

responsabilidade social e/ ou 

sustentabilidade na área). 

 
9. Fundamentos da ética 
profissional aplicados ao curso de 
Técnico em Eletrotécnica:  
princípio na construção de 
organizações sociais na área de 
Eletrotécnica. 
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios. 
Montagem de seminário.  

 
16 / 05 a 25 / 05 

4.1 Identificar e respeitar os 
direitos humanos.  
4.2 Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área).  
4.3 Aplicar procedimentos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área) 
corretos para descartes de 
resíduos.  
4.4 Utilizar metodologia (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área). 

10. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Convenções e 
Direitos Humanos no Brasil 
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios. 
Análise da legislação pertinente.  

30 / 05 a 03 / 06 
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3.1 Utilizar técnicas de 
relações profissionais no 
atendimento ao cliente, 
fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
3.2 Conduzir e/ ou coordenar 
equipes de trabalho.  
3.3 Valorizar e encorajar as 
manifestações de diversidades 
cultural e social.  
3.4 Respeitar as diferenças 
locais, culturais e sociais.  
 

11. Diversidade cultural:  
cultura;  
grupo étnico;  
religião;  
vestimenta;  
alimentação. 
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios.  

06 / 06 a 17 / 06 

4.1 Identificar e respeitar os 
direitos humanos.  
4.2 Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área).  
4.3 Aplicar procedimentos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área) 
corretos para descartes de 
resíduos.  
4.4 Utilizar metodologia (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área). 

13. Procedimentos 
ecologicamente corretos para a 
área de Eletrotécnica. 
 

Aulas expositivas e interativas (dialogadas), 
debates e discussões, análise individual e coletiva 
dos temas propostos resolução de exercícios. 

20 / 06 a 06 / 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor, a legislação 
trabalhista, do trabalho voluntário, 
regras e regulamentos 
organizacionais.  
 
 

 Avaliações objetivas; 

 Análise de Estudo de Caso; 

 Atividades dissertativas; 

 Dinâmicas em grupo para 
desenvolvimento interpessoal. 
 

 Forma de Expressão; 

 Senso Crítico; 

 Organização;  

 Iniciativa; 

 Participação. 

 Domínio de Conteúdo; 

 Capacidade de Trabalhar em 
Equipe; 
 

 Forma de Expressão; 

 Senso Crítico; 

 Organização;  

 Iniciativa; 

 Participação. 

 Domínio de Conteúdo; 

 Capacidade de Trabalhar em 
Equipe; 
 

2. Avaliar procedimentos 
adequados a fim de promover a 
imagem organizacional.  
 
 

 Avaliações objetivas; 

 Análise de Estudo de Caso; 

 Atividades dissertativas; 

 Dinâmicas em grupo para 
desenvolvimento interpessoal. 

 

 Forma de Expressão; 

 Senso Crítico; 

 Organização;  

 Iniciativa; 

 Participação. 

 Domínio de Conteúdo; 

 Capacidade de Trabalhar em 
Equipe; 

 Forma de Expressão; 

 Senso Crítico; 

 Organização;  

 Iniciativa; 

 Participação. 

 Domínio de Conteúdo; 

 Capacidade de Trabalhar em 
Equipe; 

3. Pesquisar as técnicas e métodos 
de trabalho em equipe, valorizando 
a cooperação, a iniciativa, ética e 
autonomia no desempenho pessoal 
e organizacional.  
 

 Análise de Estudo de Caso; 

 Avaliação escrita; 

 Atividades dissertativas; 

 Dinâmicas em grupo para 
desenvolvimento interpessoal. 

 Forma de Expressão; 

 Senso Crítico; 

 Organização;  

 Iniciativa; 

 Participação. 

 Domínio de Conteúdo; 

 Capacidade de Trabalhar em 
Equipe; 

 Forma de Expressão; 

 Senso Crítico; 

 Organização;  

 Iniciativa; 

 Participação. 

 Domínio de Conteúdo; 

 Capacidade de Trabalhar em 
Equipe; 
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4. Analisar a importância da 
responsabilidade social e 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão.  
 
 
 
 

 
 

 Análise de Estudo de Caso; 

 Avaliação escrita; 

 Atividades dissertativas; 
Dinâmicas em grupo para 
desenvolvimento interpessoal. 

 
 

 Forma de Expressão; 

 Senso Crítico; 

 Organização;  

 Iniciativa; 

 Participação. 

 Domínio de Conteúdo; 

 Capacidade de Trabalhar em 
Equipe; 
 

 
 

 Forma de Expressão; 

 Senso Crítico; 

 Organização;  

 Iniciativa; 

 Participação. 

 Domínio de Conteúdo; 

 Capacidade de Trabalhar em 
Equipe; 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

  
X X 

Março 
 

X 
 X X X X 

Abril 
 

X 
 X X X X 

Maio 
 

X 
 X X X X 

Junho 
 

X 
 X X 

 
X 

Julho 
 

X 
 

   
X 

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

DENSA, Roberta. Direito do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
PASSOS, Elizete. Ética nas Organizações. São Paulo: Editora Atlas S. A, 2009. 
SOUZA, Maria Cristina Gonçalves de, Ética no Ambiente de Trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Elsevier LTDA, 2009. 
Vázques, Adolfo Sánchez. Ética. 31.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.  
MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho. 5° ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

- Material de apoio em forma de texto, montado pelo professor. 

 

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

- Visita à usina hidrelétrica – data a definir. 
24/04 – Aniversário da Escola – 92 anos 
24/06 – Festa Junina 
 
 
 
 

 

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

1. Identificar o motivo do baixo rendimento.  

2. Trabalhar individualmente com o aluno através de exercícios e pesquisas a serem realizadas. 
Durante as aulas, reforçar o aprendizado voltando à matéria quando citar exemplos. (Os alunos 
em estágio normal não se sentirão prejudicados tendo em vista a seqüência da matéria e os 
alunos com dificuldades terão nova oportunidade de aprender ou de sanar suas dúvidas). 
 3. Recuperação contínua realizada em sala de aula, facilitando o trabalho, estimulando 
esclarecimentos de dúvidas e articulando conceitos, possibilitando desta forma ao aluno 
acompanhar o ritmo da classe. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Rodrigo Cesar Fernandes 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 239               aprovado pela portaria Cetec nº 172     de   19 /09 /2013 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca-SP 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em  Eletrotécnica 

Qualificação: Sem qualificação técnica 

Componente Curricular: Instalações Elétricas Prediais 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Eduardo Sussumo Smozono 

 

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

Identificar e definir as necessidades de proteção elétricas dos equipamentos e das instalações  

Interpretar projetos e esquemas de instalações elétricas e de comunicação prediais e industriais, 

demanda, diversidades e outros parâmetros. 

Identificar, definir e dinamizar os procedimentos de projetos e implantação, aceitação, supervisão 

e manutenção dos sistemas elétricos. 

Avaliar a capacidade e planejar a qualificação da equipe de trabalho. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: Instalações Elétricas Prediais                                                                                            Módulo: II 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 

02 
 
 
 

03 

 

Interpretar desenhos, projetos e esquemas 
de instalações elétricas prediais e redes de 
comunicação. 
 
Interpretar padrões, normas técnicas e 
legislação pertinente as  
instalações elétricas prediais. 
 
Projetar instalações elétricas prediais 

 

1.1 
 
 

2.1 
 
 
 

3.1 
 
 

3.2 
 
 

3.3 
 
 
 

3.4 
 

 
 
 
 
 

Executar desenhos de  esquemas de redes, linhas 
elétricas e instalações elétricas prediais. 
 
Efetuar dimensionamento e especificação de 
materiais, linhas elétricas e instalações elétricas 
prediais. 
 
Apresentar propostas de  soluções em 
luminotécnica. 
 
Aplicar normas técnicas, padrões e legislação 
pertinentes a instalações elétricas prediais. 
 
Utilizar manuais e catálogos técnicos de  
dispositivos, componentes e acessórios em 
instalações elétricas prediais. 
 
Executar serviços de instalação e montagem em 
instalações elétricas prediais e redes de 
comunicação. 

 
 
 

 

01 
 
 
 
 

02 
 
 

03 
 
 
 
 
 

04 
 

05 
 
 

06 
 

07 
 

 

Instalações Elétricas prediais, 
especificações e dimensionamento de 
circuitos de força e sistemas de  
aterramento. 
 
Critérios da máxima corrente e queda de 
tensão. 
 
Luminotécnica. 
• Normas técnicas   
(NBR 5413)  
• Iluminação incandescente e fluorescente.   
• Método dos lumens 
 
Prumada elétrica e padrão de entrada 
 
Redes de Comunicação (Telefonia, TV e 
dados). 
 
Projeto de Instalação Elétrica Predial 
 
Softwares específicos para instalações 
elétricas prediais.- Onda Completa.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Instalações Elétricas Prediais                                                                                            Módulo: II 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Executar desenhos de  
esquemas de redes, linhas 
elétricas e instalações elétricas 
prediais. 
Efetuar dimensionamento e 
especificação de materiais, 
linhas elétricas e instalações 
elétricas prediais. 
 

Instalações Elétricas prediais, 
especificações e 
dimensionamento de circuitos de 
força e sistemas de aterramento.  
 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 

 
11/02 a 19/02 

Efetuar dimensionamento e 
especificação de materiais, 
linhas elétricas e instalações 
elétricas prediais. 
 

Critérios da máxima corrente e 
queda de tensão 
 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 
22/02 a 04/03 

Apresentar propostas de  
soluções em luminotécnica. 
Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes a instalações 
elétricas prediais. 
Utilizar manuais e catálogos 
técnicos de  
dispositivos, componentes e 
acessórios em instalações 
elétricas prediais. 
 

Luminotécnica. 
• Normas técnicas   
(NBR 5413)  
 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 
07/03 a 18/03  
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Executar desenhos de  
esquemas de redes, linhas 
elétricas e instalações elétricas 
prediais. 
Efetuar dimensionamento e 
especificação de materiais, 
linhas elétricas e instalações 
elétricas prediais. 
Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes a instalações 
elétricas prediais. 
Utilizar manuais e catálogos 
técnicos de  
dispositivos, componentes e 
acessórios em instalações 
elétricas prediais. 
 

• Normas técnicas   
(NBR 5413)  
 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 
21/03 a 01/04 
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Executar desenhos de  
esquemas de redes, linhas 
elétricas e instalações elétricas 
prediais. 
Efetuar dimensionamento e 
especificação de materiais, 
linhas elétricas e instalações 
elétricas prediais. 
Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes a instalações 
elétricas prediais. 
Utilizar manuais e catálogos 
técnicos de  
dispositivos, componentes e 
acessórios em instalações 
elétricas prediais. 
 

• Iluminação  
incandescente e  
fluorescente,   
 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 
04/04 a 15/04 
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Executar desenhos de  
esquemas de redes, linhas 
elétricas e instalações elétricas 
prediais. 
Efetuar dimensionamento e 
especificação de materiais, 
linhas elétricas e instalações 
elétricas prediais. 
Apresentar propostas de  
soluções em luminotécnica. 
Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes a instalações 
elétricas prediais. 
Utilizar manuais e catálogos 
técnicos de  
dispositivos, componentes e 
acessórios em instalações 
elétricas prediais. 
 

• Método dos lumens 
 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 
18/04 a 29/04 
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Executar desenhos de  
esquemas de redes, linhas 
elétricas e instalações elétricas 
prediais. 
Efetuar dimensionamento e 
especificação de materiais, 
linhas elétricas e instalações 
elétricas prediais. 
Apresentar propostas de  
soluções em luminotécnica. 
Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes a instalações 
elétricas prediais. 
Utilizar manuais e catálogos 
técnicos de  
dispositivos, componentes e 
acessórios em instalações 
elétricas prediais. 
 

Prumada elétrica e padrão de 
entrada. 
 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 
02/05 a 06/05 
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Executar desenhos de  
esquemas de redes, linhas 
elétricas e instalações elétricas 
prediais. 
Efetuar dimensionamento e 
especificação de materiais, 
linhas elétricas e instalações 
elétricas prediais. 
Apresentar propostas de  
soluções em luminotécnica. 
Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes a instalações 
elétricas prediais. 
Utilizar manuais e catálogos 
técnicos de  
dispositivos, componentes e 
acessórios em instalações 
elétricas prediais. 
 

Redes de Comunicação (Telefonia 
Telefonia e TV a Cabo 
 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 
09/05 a 13/05 
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Executar desenhos de  
esquemas de redes, linhas 
elétricas e instalações elétricas 
prediais. 
Efetuar dimensionamento e 
especificação de materiais, 
linhas elétricas e instalações 
elétricas prediais. 
Apresentar propostas de  
soluções em luminotécnica. 
Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes a instalações 
elétricas prediais. 
Utilizar manuais e catálogos 
técnicos de  
dispositivos, componentes e 
acessórios em instalações 
elétricas prediais. 
 

Projeto de instalação elétrica 
predial. 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 

 
16/05 a 24/06 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

Executar desenhos de  
esquemas de redes, linhas 
elétricas e instalações elétricas 
prediais. 
Efetuar dimensionamento e 
especificação de materiais, 
linhas elétricas e instalações 
elétricas prediais. 
Apresentar propostas de  
soluções em luminotécnica. 
Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes a instalações 
elétricas prediais. 
Utilizar manuais e catálogos 
técnicos de  
dispositivos, componentes e 
acessórios em instalações 
elétricas prediais. 
 

Softwares específicos para 
instalações elétricas prediais. 

Aulas Expositivas/ Demonstração de teorias/ 
Solução de problemas 

 
27/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar desenhos, projetos e 
esquemas de instalações elétricas 
prediais e redes de comunicação. 
 
 
 
 
 
Interpretar padrões, normas 
técnicas e legislação pertinente as  
instalações elétricas prediais. 
 
 
 
Projetar instalações elétricas 
prediais 
 
 

Elaboração de Projetos Técnicos 
Relatórios de práticas / ensaios / 
experimentos Estudo de caso 
Observação direta 
Simulações  

 
 
 

Elaboração de Projetos Técnicos 
Relatórios de práticas / ensaios / 
experimentos Estudo de caso 
Observação direta 
Simulações  

 
Elaboração de Projetos Técnicos 
Relatórios de práticas / ensaios / 
experimentos Estudo de caso 
Observação direta 
Simulações  

 
 

 

Coerência, clareza de idéias, iniciativa, 
organização e interesse 

 
 
 
 
 
 

Coerência, clareza de idéias, iniciativa, 
organização e interesse 

 
 
 
 
 

Coerência, clareza de idéias, iniciativa, 
organização e interesse 

 
 
 

 

Desempenho dos conhecimentos 
referentes a  padrões, normas técnicas 
e legislação pertinentes a instalações 

elétricas prediais. 
 
 
 
 

Desempenho dos conhecimentos 
referentes a  padrões, normas técnicas 
e legislação pertinentes a instalações 

elétricas prediais. 
 
 
 

Desempenho dos conhecimentos 
referentes a  padrões, normas técnicas 
e legislação pertinentes a instalações 

elétricas prediais. 
. 
 
 

 
 
 
 
] 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
  
 
 

  
X X 

Março 
  
 
 

  
X 

 

Abril 
  
 
 

 
X 

  

Maio 
  
 
 X 

  
X 

Junho 
  
 
 X 

   

Julho 
  
 
 

 
X X X 

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

Apostila elaborada pelo professor. 
Catálogo e manuais. 
Normas técnicas ABNT – CPFL. 

 

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

Visita Técnica a Usina Hidrelétrica. 
Festa Junina 24/06  

 
 

 

VIII – 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. 

 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Eduardo Sussumo Smozono 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial 
no que está definido para o Componente Curricular.     

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     

 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 239          aprovado pela portaria Cetec nº 172            de  13/09/2013 

Etec Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município:  Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação: Sem certificação técnica 

Componente Curricular: Comandos Elétricos 

Módulo: II C. H. Semanal: 05 

Professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 Especificar e dimensionar dispositivos de comando, sinalização e proteção de circuitos elétricos. 
Interpretar normas. 
Aplicar normas e procedimentos. 
Identificar as características e o funcionamento de motores elétricos. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:  Comandos Elétricos                                                                                                                                Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 

 
Interpretar as normas técnicas referentes a 
comandos elétricos;  
  
Distinguir os dispositivos de comandos em 
conformidade com os aspectos físicos.   
  
Interpretar esquemas e diagramas de 
comandos elétricos.  
  
Desenvolver diagramas de comandos 
elétricos.  
   
Executar montagens de comandos elétricos 
 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 

 
Aplicar norma técnica pertinente a comandos 
elétricos.  
  
Especificar e relacionar os dispositivos de 
comandos elétricos.  
  
 Identificar simbologia de dispositivos de 
comandos elétricos.  
 
Desenhar esquemas e diagramas de comandos 
elétricos.  
  
Aplicar conceitos e técnicas na elaboração dos 
diagramas de comandos elétricos. 
 
Simular com software específico. 
   
Montar comandos elétricos. 
  
Elaborar procedimentos de testes de dispositivos 
de comando e proteção. 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 

 
Comandos Elétricos 
• Introdução Comandos Elétricos conforme 
norma ABNT  
• Noções de motor de indução trifásico 
 
Dispositivos de Comandos Elétricos:  
 
 Dispositivos de manobra:  
• Botões  
• Botoeiras  
• Chaves seccionadoras  
• Fim de cursos  
 
 Dispositivos de Acionamento:  
• Contatores  
• Relés  
 
 Dispositivos de Proteção:  
• Fusíveis Diazed e NH;  
• Disjuntor Motor;  
• Relé de Sobrecarga;  
• Relé Falta de fase  
 
  
Diagramas de Comandos:  
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

• Simbologia  
• Terminologia  
 
Tipos de Partida de Máquinas Elétricas:  
• Comando de uma  
Chave de Partida Direta  
• Comando de uma  
Chave de Partida Direta  
com Seqüencial  
• Comando de uma  
Chave de Partida Direta  
com Reversão  
• Comando de uma  
Chave de Partida  
Estrela-Triângulo  
• Comando de uma  
Chave de Partida com  
Auto-transformador  
 
Software específico para  
comandos elétricos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Comandos Elétricos                                                                                                              Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar norma técnica 
pertinente a comandos 
elétricos. 
Especificar e relacionar os 
dispositivos de comandos 
elétricos.  

Comandos Elétricos: 
Introdução Comandos elétricos 
conforme norma ABNT  
Noções de motor de indução 
trifásico 

Aula expositiva com introdução aos comandos 
elétricos e apresentação do motor de indução 
trifásico destacando os seus principais 
parâmetros.  
 

 
11/02 a 04/03 

Especificar e relacionar os 
dispositivos de comandos 
elétricos. 
Identificar simbologia de 
dispositivos de comandos 
elétricos.  
Elaborar procedimentos de 
testes de dispositivos de 
comando e proteção 

Dispositivos de Comandos 
Elétricos:  
Dispositivos de manobra:  
• Botões  
• Botoeiras  
• Chaves seccionadoras  
• Fim de cursos  
 Dispositivos de Acionamento:  
• Contatores  
• Relés  
Dispositivos de proteção: 
Fusíveis Diazed e NH;  
• Disjuntor Motor;  
• Relé de Sobrecarga;  
• Relé Falta de fase 

Aula expositiva com apresentação dos dispositivos 
de comandos elétricos e dispositivos de proteção, 
bem como a simbologia utilizada; 
Aulas práticas com a identificação dos dispositivos 
de comandos elétricos e proteção, bem como a 
simbologia utilizada e as suas ligações no circuito. 
Avaliação individual com a identificação dos 
dispositivos de comandos.  

 

 
07/03 a 24/03 
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Especificar e relacionar os 
dispositivos de comandos 
elétricos. 
Identificar simbologia de 
dispositivos de comandos 
elétricos.  
Desenhar esquemas e 
diagramas de comandos 
elétricos.  
Aplicar conceitos e técnicas na 
elaboração dos diagramas de 
comandos elétricos. 

Diagramas de Comandos:  
• Simbologia  
• Terminologia  

 
Aula expositiva com apresentação dos digramas 
de comando e principal; 
Aulas práticas com aplicações dos diagramas de 

comando. 

28/03 a 01/04 

Identificar simbologia de 
dispositivos de comandos 
elétricos.  
Desenhar esquemas e 
diagramas de comandos 
elétricos.  
Aplicar conceitos e técnicas na 
elaboração dos diagramas de 
comandos elétricos.  
Montar comandos elétricos.  
Elaborar procedimentos de 
testes de dispositivos de 
comando e proteção. 

Tipos de Partida de Máquinas 
Elétricas:  
• Comando de uma  
Chave de Partida Direta  

Aula expositiva com apresentação dos digramas 
de comando e principal de uma chave de partida 
direta e suas aplicações; 
Aulas práticas com a montagem de uma chave de 
partida direta; 
Avaliação em grupo da atividade desenvolvida. 

04/04 a 15/04 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

Identificar simbologia de 
dispositivos de comandos 
elétricos.  
Desenhar esquemas e 
diagramas de comandos 
elétricos.  
Aplicar conceitos e técnicas na 
elaboração dos diagramas de 
comandos elétricos.  
Montar comandos elétricos.  
Elaborar procedimentos de 
testes de dispositivos de 
comando e proteção. 

Tipos de Partida de Máquinas 
Elétricas:  
• Comando de uma  
Chave de Partida Direta  
com sequencial 

 

Aula expositiva com apresentação dos digramas 
de comando e principal de uma chave de partida 
direta com sequencial e suas aplicações; 
Aulas práticas com a montagem de uma chave de 
partida direta com sequencial; 
Avaliação em grupo da atividade desenvolvida. 
 
 
 

18/04 a 29/04 

Identificar simbologia de 
dispositivos de comandos 
elétricos.  
Desenhar esquemas e 
diagramas de comandos 
elétricos.  
Aplicar conceitos e técnicas na 
elaboração dos diagramas de 
comandos elétricos.  
Montar comandos elétricos.  
Elaborar procedimentos de 
testes de dispositivos de 
comando e proteção. 

Tipos de Partida de Máquinas 
Elétricas:  
• Comando de uma  
Chave de Partida Direta  
com Reversão  

 

 
Aula expositiva com apresentação dos digramas 
de comando e principal de uma chave de partida 
direta com reversão e suas aplicações; 
Aulas práticas com a montagem de uma chave de 
partida direta com reversão; 
Avaliação em grupo da atividade desenvolvida. 
Atividade prática com projeto de uma esteira 
utilizando uma chave de partida direta com 
reversão; 
Avaliação prática individual com montagem de 
uma chave de partida direta com reversão. 
 

 

02/05 a 03/06 
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Identificar simbologia de 
dispositivos de comandos 
elétricos.  
Desenhar esquemas e 
diagramas de comandos 
elétricos.  
Aplicar conceitos e técnicas na 
elaboração dos diagramas de 
comandos elétricos.  
Montar comandos elétricos.  
Elaborar procedimentos de 
testes de dispositivos de 
comando e proteção. 

Tipos de Partida de Máquinas 
Elétricas:  
• Comando de uma  
Chave de Partida  
Estrela-Triângulo  

 

Aula expositiva com apresentação dos digramas 
de comando e principal de uma chave de partida  
estrela-triângulo; 
Aulas práticas com a montagem de uma chave de 
partida  
estrela-triângulo. 
Avaliação em grupo da atividade desenvolvida. 
 
 

06/06 a 17/06 

Identificar simbologia de 
dispositivos de comandos 
elétricos.  
Desenhar esquemas e 
diagramas de comandos 
elétricos.  
Aplicar conceitos e técnicas na 
elaboração dos diagramas de 
comandos elétricos.  
Montar comandos elétricos.  
Elaborar procedimentos de 
testes de dispositivos de 
comando e proteção. 

Tipos de Partida de Máquinas 
Elétricas:  
• Comando de uma  
Chave de Partida Chave de 
Partida com Auto-transformador  
 
 

Aula expositiva com apresentação dos digramas 
de comando e principal de uma chave de partida  
com auto-transformador; 
Aulas práticas com a montagem de uma chave de 
partida com auto-transformador. 
Avaliação em grupo da atividade desenvolvida. 
 

20/06 a 06/07 

Simular com software 
específico. 
 

Software específico para  
comandos elétricos. 
 

 
Aula demonstrativa do software FluidSim  
Aulas práticas com simulação de circuitos de 
comandos elétricos.  
Avaliação em grupo da atividade desenvolvida. 
 

04/04 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar as normas técnicas 
referentes a comandos elétricos;  
  
 
 
 
 
 
Distinguir os dispositivos de 
comandos em conformidade com os 
aspectos físicos.   
  
 
Interpretar esquemas e diagramas 
de comandos elétricos.  
  
 
 
 
Desenvolver diagramas de 
comandos elétricos.  
   
 
 
 
Executar montagens de comandos 
elétricos 

Elaboração de Projetos 
Relatório de práticas/experimentos 
Observação direta 
 
 
 
 
 
Elaboração de Projetos 
Relatório de práticas/experimentos 
Observação direta 
Montagem de circuitos de comandos 
 
Elaboração de Projetos 
Relatório de práticas/experimentos 
Observação direta 
Montagem de circuitos de comandos 
 
 
Elaboração de Projetos 
Relatório de práticas/experimentos 
Observação direta 
Execução de diagramas e montagem 
de circuitos de comandos 
 
Elaboração de Projetos 
Relatório de práticas/experimentos 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
Criatividade e raciocínio lógico  
 
Objetividade 
Segurança e facilidade para distinguir 
os dispositivos de comandos  
 
 
Criatividade e raciocínio lógico 
Objetividade 
Segurança e rapidez para interpretar 
esquemas e diagramas de comandos 
elétricos  

 
Criatividade e raciocínio lógico 
Objetividade 
Segurança e rapidez para interpretar 
esquemas e diagramas de comandos 
elétricos  
Criatividade e raciocínio lógico 
Objetividade 
Segurança e rapidez para montar 

Projetos elaborados em conformidade 
com a normaRelatórios objetivos com 
a análise dos resultados de forma clara 
e objetiva, uso correto de termos 
técnicos, linguagem adequada e 
coerência. 
 
 
Demonstra segurança e facilidade para 
distinguir os dispositivos de comandos 
 
 
 
Demonstra segurança e rapidez para 
interpretar esquemas e diagramas de 
comandos elétricos.  
 
 
 
Demonstra segurança e rapidez para 
desenvolver diagramas de comandos 
elétricos.  
 
 
 
Demonstra segurança e rapidez para 
montar circuitos de comandos 
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 Observação direta 
Montagem de circuitos de comandos 
 
 

circuitos de comandos elétricos  

 
elétricos.  
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 X X X X 

Março 
 
 

X X X X X 

Abril 
 
 

X X X X X 

Maio 
 
 

X X X X X 

Junho 
 
 

X X X X X 

Julho 
 
 

X X X X X 

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

Apostilas elaboradas pelo professor 
Normas Técnicas 
Apostila da De Lorenzo  

 

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

Eventos Pedagógicos: 
Festa Junina 24/06 
Visita à usina hidroelétrica 

 

 

VIII – 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, 
decorrentes da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, com recursos e metodologias 
diferenciados, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas 
forem constatadas com a reorientação da aprendizagem feita de forma individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2015   
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 239          aprovado pela portaria Cetec nº 172            de  13/09/2013 

Etec Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município:  Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação: Sem certificação técnica 

Componente Curricular: Eletrônica I 

Módulo: II C. H. Semanal: 05 

Professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações. 
Execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos 
materiais, peças e conjuntos. 
Planejar atividades do trabalho. 
Elaborar estudos e projetos. 
Executar manutenção. 
Demonstrar competências pessoais. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:  Eletrônica I                                                                                                                                    Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 

02 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 

Analisar relações entre  sinais  
senoidais  e  medições  em  
osciloscópio. 
 
Analisar as características de  
semicondutores  e  circuitos  
retificadores,  com  e  sem  filtro  
capacitivo. 
 

Avaliar  fonte  de  alimentação  
retificada. 

1.1 
 

2.1 
 
 
2.2 

 
 

2.3 
 
 
3.1 

 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
4.1 
 
 

 

Identificar  as  principais características  das  
ondas senoidais. 
Executar  experimentos  em laboratório  visando  
à  utilização de  osciloscópio  como instrumento 
de medição. 
Expedir  relatórios  técnicos, com base nos 
experimentos em laboratório. 
 
Identificar  especificações em tabelas, manuais e 
catálogos de fabricantes dos componentes  
semicondutores. 
Identificar  componentes eletrônicos  através  dos  
seus símbolos e aspectos físicos. 
Utilizar  e  executar  testes nos  componentes  
semicondutores  de  acordo  com as 
especificações técnicas. 
 
Executar  esboços, desenhos  de  circuitos  
eletrônicos  básicos  retificadores com e sem filtro 
capacitivo. 
Identificar os parâmetros de uma  fonte  de  
alimentação retificada. 

01 
 
 
 
 

02 
 
 
 

03 
 
 
 
 

04 
 
 

05 
 

06 
 
 
7 
 
 

 

Características  de  ondas senoidais: 
- período; 
- frequência; 
- valores  relacionados  à amplitude 
 
Osciloscópio,  gerador  de funções  e  
frequencímetro (frequência,  período  e  
amplitude). 
 
Capacitores: 
- especificação; 
- características; 
- aplicações 
 
Semicondutores: 
- Diodo de Junção PN 
 
Diodo emissor de luz (LED) 
 
Circuitos retificadores 
 
 
Fontes de alimentação: 
- diagrama de blocos; 
- circuitos retificadores; 
- filtro capacitivo; 
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08 
 
 
 
 
 
 

- reguladores 
 
Projeto  e  montagem  de  fonte de 
alimentação de 12V. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Eletrônica I                                                                                                                              Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 Identificar  as  principais 
características  das  ondas 
senoidais. 
Executar  experimentos  em 
laboratório  visando  à  
utilização de  osciloscópio  
como instrumento de medição. 
Expedir  relatórios  técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório.  

 

Características  de  ondas 
senoidais: 
- período; 
- frequência; 
- valores  relacionados  à 
amplitude 
Osciloscópio,  gerador  de funções  
e  frequencímetro (frequência,  
período  e  
amplitude). 

 

Aula expositiva com apresentação das 
características das ondas senoidais 
Aulas práticas com utilização do osciloscópio para 
medição de amplitude, período e frequência 

 
11/02 a 04/03 

Expedir  relatórios  técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório. 
Identificar  componentes 
eletrônicos  através  dos  seus 
símbolos e aspectos físicos. 

 

Capacitores: 
- especificação; 
- características; 
- aplicações 

Aula expositiva com apresentação do 
funcionamento dos capacitores, de suas 
características e aplicações 
Aulas práticas com análise do funcionamento do 
capacitor em regime DC (aplicado como filtro) 

 
07/03 a 24/03 
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Expedir  relatórios  técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório. 
Identificar  especificações em 
tabelas, manuais e catálogos 
de fabricantes dos 
componentes  
semicondutores. 
Identificar  componentes 
eletrônicos  através  dos  seus 
símbolos e aspectos físicos. 
Utilizar  e  executar  testes nos  
componentes  
semicondutores  de  acordo  
com as especificações 
técnicas. 
 

 

Semicondutores:  
diodo de junção PN  
Diodo emissor de luz:  
LED  

 

Aula expositiva com revisão das características 
dos semicondutores, do diodo de junção PN e do 
LED 
Aulas práticas com a análise das características 
do diodo de junção PN e do LED 

 

28/03 a 15/04 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 Expedir  relatórios  técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório. 
Identificar  especificações em 
tabelas, manuais e catálogos 
de fabricantes dos 
componentes  
semicondutores. 
Identificar  componentes 
eletrônicos  através  dos  seus 
símbolos e aspectos físicos. 
Utilizar  e  executar  testes nos  
componentes  
semicondutores  de  acordo  
com as especificações 
técnicas. 
Executar  esboços, desenhos  
de  circuitos  
eletrônicos  básicos  
retificadores com e sem filtro 
capacitivo. 
Identificar os parâmetros de 
uma  fonte  de  alimentação 
retificada. 

 Circuitos retificadores  

 

Aula expositiva com a apresentação dos circuitos 
retificadores 
Aulas práticas com a análise dos circuitos 
retificadores sem e com filtro capacitivo 

 
18/04 a 20/05 
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Expedir  relatórios  técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório. 
Identificar  especificações em 
tabelas, manuais e catálogos 
de fabricantes dos 
componentes  
semicondutores. 
Identificar  componentes 
eletrônicos  através  dos  seus 
símbolos e aspectos físicos. 
Identificar os parâmetros de 
uma  fonte  de  alimentação 
retificada. 
 

Fontes de alimentação: 
- diagrama de blocos; 
- circuitos retificadores; 
- filtro capacitivo; 
- reguladores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula expositiva com a apresentação do diagrama 
em blocos de uma fonte de alimentação   
Aulas práticas com a análise  
de uma fonte de alimentação 

23/05 a 10/06 

Identificar  especificações em 
tabelas, manuais e catálogos 
de fabricantes dos 
componentes  
semicondutores. 
Identificar  componentes 
eletrônicos  através  dos  seus 
símbolos e aspectos físicos. 
Identificar os parâmetros de 
uma  fonte  de  alimentação 
retificada. 
 

Projeto  e  montagem  de  fonte de 
alimentação de 12V. 

Aulas práticas com projeto  e  montagem  de  fonte 
de alimentação de 12V 

13/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar relações entre  sinais  
senoidais  e  medições  em  
osciloscópio. 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar as características de  
semicondutores  e  circuitos  
retificadores,  com  e  sem  filtro  
capacitivo. 
 

 
 
Avaliar  fonte  de  alimentação  
retificada. 
 
 
 
.  
 
 
 

Relatório de práticas/experimentos com 
conclusões baseadas na comparação 
dos resultados teóricos (valores 
nominais) com resultados práticos 
(valores reais) 
Relatório de práticas/experimentos com 
conclusões baseadas na análise de 
sinais  
Observação direta    
 
Execução de práticas/experimentos 
com montagem de circuitos 
retificadores, com e sem filtro 
capacitivo e análise do comportamento 
dos sinais elétricos 
 
 
Execução de práticas/experimentos 
com montagem de uma fonte de 
alimentação retificada e regulada 
Projeto e montagem de uma fonte de 
alimentação 
 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
Criatividade e raciocínio lógico  
Segurança e rapidez para analisar 
sinais elétricos 
 
Criatividade 
Objetividade 
Segurança e rapidez para analisar 
sinais elétricos 
 
 
 
Criatividade 
Objetividade 
Segurança e rapidez para projetar e 
executar montagem de uma fonte de 
uma fonte de alimentação retificada e 
regulada 
Qualidade do projeto e montagem de 
uma fonte de alimentação 

  

Relatórios objetivos com a análise dos 
resultados de forma clara e objetiva, 
uso correto de termos técnicos, 
linguagem adequada e coerência. 
 
 
 
 
 
 
Demonstra segurança e rapidez para 
analisar sinais elétricos em circuitos 
retificadores, com e sem filtro 
capacitivo. 
 
 
 
Demonstra segurança e rapidez para 
executar montagem, em módulo 
didático, de uma fonte de uma fonte de 
alimentação retificada e regulada 
Projeto e montagem de fonte de 
alimentação com qualidade e em 
perfeito funcionamento 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 X X X X 

Março 
 
 

X X X X X 

Abril 
 
 

X X X X X 

Maio 
 
 

X X X X X 

Junho 
 
 

X X X X X 

Julho 
 
 

X X X X X 

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

Apostilas elaboradas pelo professor 
Laboratório de Eletricidade e Eletrônica – Francisco Gabriel Capuano e Maria Ap. Mendes Marino – 
Editora Érica.  

 

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

Eventos Pedagógicos: 
Festa Junina 24/06 
Visita à usina hidroelétrica 

 
 

 

VIII – 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, 
decorrentes da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, com recursos e metodologias 
diferenciados, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas 
forem constatadas com a reorientação da aprendizagem feita de forma individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2015   
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº   239               aprovado pela portaria Cetec nº 728  de 10 / 09 /2015 

Etec  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município:  Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação:  Auxiliar Técnico em Eletrotécnica 

Componente Curricular: Máquinas Elétricas II 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Ivom Rodrigues Pereira Junior 

 

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

 
Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;  

 Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas;  

 Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e 
instalações; coletar dados de natureza técnica;  

 executar desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos; 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016  
1º Semestre 

 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Máquinas Elétricas II                                                                                                                  Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

Analisar os princípios de funcionamento e 
as suas características físicas dos 
transformadores de carga, auto - 
transformadores, transformadores de 
potência (TPs), transformadores de 
corrente(TCs), do sistema monofásico e 
trifásicos.  
 
 Analisar os diversos ensaios aplicados nos 
transformadores de carga, auto – 
transformadores e TPs ,TCs  

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

 
 Selecionar o tipo de transformador e de gerador 

síncrono de acordo com a aplicação.  
 Aplicar conceitos e técnicas de instalação e 
montagem de sistemas com transformadores  
 Executar ensaios em transformadores e, 
respeitando as características e limitações 
técnicas. Identificar fisicamente os diversos 
modelos de transformador. Identificar as partes e 
componentes de um transformador.  
Executar os ensaios de polaridade entre bobinas.  
 Executar a ligação para os transformador de 
monofásico dois enrolamentos simples (primário e 
secundário), com mais de um tape de derivação.  
Executar ensaio de saturação, ensaio a vazio, 
ensaio curto circuito, ligação para o transformador 
de monofásico dois enrolamentos no primário 
individual e secundário com apenas um único 
enrolamento, ligação para transformadores 
trifásicos (, , , ).  
 Executar a ligação dos auto-transformadores 
(monofásicos e trifásicos).                               
Aplicar os TPs para medição e proteção       
Aplicar os TCs para medição e proteção 

 
 
 
 

 
 Transformadores  
 Princípio de funcionamento: em vazio e com 
carga;  
Perdas no núcleo – Histerese e Foucault 
(P0), Corrente a vazio (I0), Relação de 
transformação (KT), Parâmetros de 
magnetização (Rm, Xm e Zm); relações de 
transformação, perdas.  
 Tipos e aplicações: de potência, de 
corrente, de potencial, de isolação.  
 Características construtivas  
 Circuitos equivalentes, ensaios e normas 
técnicas.  
 Autotransformador  
Funcionamento e comparação com o 
transformador,  
Transformador de potência (TPs), medição e 
proteção.  
Transformador de Corrente (TCs), medição 
e proteção.  
Isolação dos transformadores, tipos de 
isolação e óleos isolante.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:    Máquinas Elétricas II                                                                                                              Módulo:II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Selecionar o tipo de 
transformador e de gerador 
síncrono de acordo com a 

aplicação.  
 Aplicar conceitos e técnicas de 
instalação e montagem de 
sistemas com transformadores  

 

 
Transformadores  

 Princípio de funcionamento: em 
vazio e com carga;  
Perdas no núcleo – Histerese e 
Foucault (P0), Corrente a vazio 
(I0), Relação de transformação 
(KT), Parâmetros de 
magnetização (Rm, Xm e Zm); 
relações de transformação, 
perdas.  

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
09 /02 a 31/03 
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Executar ensaios em 
transformadores e, respeitando 
as características e limitações 
técnicas. Identificar fisicamente 
os diversos modelos de 
transformador. Identificar as 
partes e componentes de um 
transformador.  

Executar os ensaios de 
polaridade entre bobinas.  

 Executar a ligação para os 
transformador de monofásico 
dois enrolamentos simples 
(primário e secundário), com 
mais de um tape de derivação.  
Executar ensaio de saturação, 
ensaio a vazio, ensaio curto 
circuito, ligação para o 
transformador de monofásico 
dois enrolamentos no primário 
individual e secundário com 
apenas um único enrolamento, 
ligação para transformadores 
trifásicos (, , , ).  

 Executar a ligação dos auto-

transformadores (monofásicos e 

trifásicos).                                

 
 Tipos e aplicações: de potência, 
de corrente, de potencial, de 
isolação.  
 
 Características construtivas  
 Circuitos equivalentes, ensaios e 
normas técnicas.  
 
 Autotransformador  
 
Funcionamento e comparação 
com o transformador,  

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
09 /02  a 25 /04 
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Executar ensaio de 
saturação, ensaio a vazio, 
ensaio curto circuito, ligação 
para o transformador de 
monofásico dois 
enrolamentos no primário 
individual e secundário com 
apenas um único 
enrolamento, ligação para 
transformadores trifásicos  
Executar a ligação dos auto-
transformadores 
(monofásicos e trifásicos).                                

Transformador de potência (TPs), 
medição e proteção.  

Transformador de Corrente (TCs), 
medição e proteção.  

 

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
03 /04 a 23/05 

Aplicar os TPs para 
medição e proteção       
Aplicar os TCs para 
medição e proteção 

Isolação dos transformadores, 
tipos de isolação e óleos 

isolante. 

Aulas expositivas  
Pratica em laboratórios  
Pesquisa na Web 

 
24 /05 a 06 /07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Selecionar o tipo de transformador 
e de gerador síncrono de acordo 

com a aplicação.  
 Aplicar conceitos e técnicas de 
instalação e montagem de sistemas 
com transformadores  
 Executar ensaios em 
transformadores e, respeitando as 
características e limitações 
técnicas. Identificar fisicamente os 
diversos modelos de transformador. 
Identificar as partes e componentes 
de um transformador.  
Executar os ensaios de polaridade 

entre bobinas.  
 Executar a ligação para os 
transformador de monofásico dois 
enrolamentos simples (primário e 
secundário), com mais de um tape 
de derivação.  Executar ensaio de 
saturação, ensaio a vazio, ensaio 
curto circuito, ligação para o 
transformador de monofásico dois 
enrolamentos no primário individual 
e secundário com apenas um único 
enrolamento, ligação para 

 
 
Elaboração de Projetos Técnicos 
Relatórios de práticas / ensaios / 
experimentos  
Montagens 
 

 
Avaliação escrita individual e 
prática em equipe. 
Observação direta 
Sinopses de consultas  
Simulações  
 

 
 
 
 
 
O desempenho do aluno será avaliado 
observando-se a precisão, clareza, 
coesão, rapidez, criticidade e 
complexidade da transferência do 
aprendizado. 
 

 
 
As Evidências de Desempenho serão  
de acordo com os critérios de 
desempenho e os indicadores de 
domínio. 
  
 
 
 
Avaliações Práticas e teóricas com 
critérios pré definidos e com ciência do 
alunos. 
 
 
 
 
 
 
O aluno será avaliado e caso 
necessária a recuperação será 
imediata e contínua 
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transformadores trifásicos (, , , ).  
 Executar a ligação dos auto-

transformadores (monofásicos e 

trifásicos).                               Aplicar os 

TPs para medição e proteção       

Aplicar os TCs para medição e proteção 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
x 
 X 

 
X X 

Março 
 
x 
 X X 

 
X 

Abril 
 
x 
 X 

 
X 

 

Maio 
 
x 
 X X 

 
X 

Junho 
 
x 
 X 

 
x X 

Julho 
 
x 
 x 

  
X 

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

Apostilas elaboradas pelo professor 
Normas técnicas 
Manuais, catálogos e tabelas 

 

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

 
Eventos Pedagógicos: 
Festa Junina 24/06 
Visitas em datas a serem definidas 

 

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

A recuperação contínua  inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e a 
avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, observada através dos resultados atingidos nas 
avaliações práticas e teóricas, em relação ao mínimo a ser atingido, resultado em  intervenções imediatas, 
dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Ivom Rodrigues Pereira Junior 

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº      239  aprovado pela portaria Cetec  nº 172     de    13/09/2013 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: controle e processos industriais 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Eletrotécnica 

Qualificação: sem certificação técnica 

Componente Curricular: Inglês instrumental 

Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Maria Fernanda Merlino Domenes Bachur 

 

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

 
Conhecer inglês técnico. 
Interpretar instruções técnicas em outro idioma. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico – 1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:   Inglês Instrumental                                                                                                                 Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Usar a língua inglesa como instrumento de  
acesso à informação e comunicação  
interpessoal.  
  
Analisar, interpretar e aplicar os recursos  
expressivos da linguagem, relacionando  
texto/ contexto, conforme sua natureza, 
função, organização e condição de criação  
e desenvolvimento de software.  
  
Analisar  as tecnologias da informação e 
comunicação como meios ou instrumentos 
que possibilitem a construção de 
conhecimentos. 
 

1.1 
 
 
1.2 
 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
3.3 
 

Comunicar-se oralmente e ou por escrito na 
língua inglesa.  
 
Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou 
expressar-se adequadas a cada situação.  
  
Empregar critérios e aplicar procedimentos 
próprios da análise, interpretação e crítica de  
documentos de natureza específica.  
 
Comparar e relacionar informações contidas em 
textos.  
 
Interpretar textos e discursos reconhecendo, nas  
diferentes formas de expressão, as intenções e 
valores implícitos nas mensagens.  
  
Utilizar sites da Internet para pesquisa e como 
instrumento de acesso a conteúdo técnico.  
 
Articular conhecimentos da língua inglesa de 
forma interdisciplinar.  
 
Interpretar informações, códigos, ideias e 
palavras. 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 

1. Listening: compreensão auditiva através  
de diversas situações cotidianas  
  
2. Speaking: manifestação da opinião, 
debates e discussões sobre diferentes  
situações e assuntos abordados  
  
Reading:  
• textos de linguagem verbal, visual e 
enunciados para leitura e interpretação;  
• prática das estratégias de leitura: o  
skimming (leitura rápida visando à 
compreensão global do  texto), scanning  
(leitura rápida visando a busca de  
informações pontuais), etc  
  
Writing: prática de produção escrita  
  
Grammar Focus: exploração  dos  aspectos  
linguísticos contextualizados 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:            Inglês Instrumental                                                                                                       Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1 Comunicar-se oralmente ou 
por escrito na língua inglesa. 

Apresentação das Competências, 
Habilidades e Bases 
Tecnológicas. Critérios de 
avaliação e recuperação contínua. 
Introdução a língua inglesa (inglês 
instrumental)  

Aula dialogada 
Atividade de integração 

 
11/02 a 19/02 

1.1 Comunicar-se oralmente ou 
por escrito na língua inglesa.  

1. Listening: compreensão auditiva 
através de diversas situações 
cotidianas 

Aula expositiva e exercícios práticos. 
 

22/02 a 26/02 

1.2 Selecionar estilos e formas 
de comunicar-se ou expressar-
se adequadas a cada situação.  

2. Speaking: manifestação da 
opinião, debates e discussões 
sobre diferentes situações e 
assuntos abordados 

Aula dialogada e exercícios práticos. 
 

29/02 a 11/03 

1.1 Comunicar-se oralmente ou 
por escrito na língua inglesa./ 
1.2 Selecionar estilos e formas 
de comunicar-se ou expressar-
se adequadas a cada situação.  

Avaliação oral em duplas: 
apresentação de diálogos simples  

Avaliação oral em duplas: apresentação de 
diálogos simples.  

 
14/03 a 18/03 

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

Feedback da avaliação oral. 
Recuperação contínua. 
3, Reading: textos de linguagem 
verbal, visual e enunciados para 
leitura e interpretação.  

Feedback da avaliação oral. Recuperação 
contínua. 
Aula expositiva e lista de exercícios. 

21/03 a 01/04 
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2.1 Empregar critérios e aplicar 
procedimentos próprios da 
análise, interpretação e crítica 
de documentos de natureza 
específica.  

3, Reading: prática das estratégias 
de leitura 

Aula expositiva e exercícios para aplicação das 
técnicas apresentadas em texto simples. 

04/04 a 08/04 

2.1 Empregar critérios e aplicar 
procedimentos próprios da 
análise, interpretação e crítica 
de documentos de natureza 
específica./ 2.2 Comparar e 
relacionar informações 
contidas em textos. 

Avaliação individual: percepção e 
utilização das técnicas de leitura 
adequadas à interpretação de 
cada texto técnico proposto.   

Avaliação individual: percepção e utilização das 
técnicas de leitura adequadas à interpretação de 
cada texto técnico proposto.   

 
11/04 a 15/04 

2.2 Comparar e relacionar 
informações contidas em 
textos.  

Correção e comentários da 
avaliação. Recuperação contínua. 
4. Skimming: Leitura rápida 
visando à compreensão global do 
texto.  

Correção e comentários da avaliação. 
Recuperação contínua. 
Aula expositiva e exercícios para aplicação da 
técnica apresentada em texto simples. 

18/04 a 29/04 

2.3 Interpretar textos e 
discursos reconhecendo, nas 
diferentes formas de 
expressão, as intenções e 
valores implícitos nas 
mensagens.  

5. Scanning: Leitura rápida 
visando a busca de informações 
pontuais, etc 

Aula expositiva e exercícios para aplicação da 
técnica apresentada em texto simples. 

02/05 a 13/05 
 

3.1 Utilizar sites da Internet 
como instrumento de acesso a 
conteúdo técnico para 
pesquisa./ 3.2 Articular 
conhecimentos da língua 
inglesa de forma 
interdisciplinar.  

6. Writing: Prática de produção 
escrita 

Aula expositiva e prática. 16/05 a 20/05 
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3.1 Utilizar sites da Internet 
como instrumento de acesso a 
conteúdo técnico para 
pesquisa./ 3.2 Articular 
conhecimentos da língua 
inglesa de forma 
interdisciplinar. 

6. Writing: Prática de produção 
escrita – entrega de trabalho 
individual escrito (elaboração de 
currículo profissional em inglês).   

Aula prática. 23/05 a 03/06 

3.3 Compreender informações, 
códigos, ideias e palavras 
considerando as 
características do 
desenvolvimento de softwares 

Feedback do writing. Recuperação 
contínua. 
7. Grammar Focus: Exploração 
dos aspectos linguísticos 
contextualizados 

Feedback do writing. Recuperação contínua. 
Aula expositiva com resolução de exercícios. 

06/06 a 17/06 

2.3. Interpretar textos e 
discursos reconhecendo, nas 
diferentes formas de 
expressão, as intenções e 
valores implícitos nas 
mensagens/ 3.2. Articular 
conhecimentos da língua 
inglesa de forma 
interdisciplinar 

Avaliação individual com consulta 
no dicionário/ glossário técnico: 
interpretação de texto da área 

Avaliação individual com consulta no dicionário/ 
glossário técnico: interpretação de texto da área.  

20/06 a 24/06 

2.3. Interpretar textos e 
discursos reconhecendo, nas 
diferentes formas de 
expressão, as intenções e 
valores implícitos nas 
mensagens/ 3.2. Articular 
conhecimentos da língua 
inglesa de forma 
interdisciplinar 

Correção e comentários da 
avaliação. Recuperação contínua. 
Recuperação de conteúdo. 

Correção e comentários da avaliação. 
Recuperação contínua. 
Aula dialogada com resolução de exercícios. 

27/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Eletrotécnica Componente Curricular: Inglês Instrumental 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar a língua inglesa 
ligada ao mundo dos negócios. 

 

2. Identificar estruturas básicas da 
língua inglesa 

 

 

3.  Distinguir as variantes 
linguísticas da língua inglesa 

 

 

4. Analisar e interpretar textos 
técnicos em inglês básico. 

 

5. Exercitar a tradução como 
ferramenta de produção e 
compreensão textual. 
 

Avaliação oral e atividades em dupla. 
 
 
Exercícios e atividades em  
sala  de  aula em  pequenos grupos. 
Avaliação individual com consulta no 
dicionário. 
 
 
Prática de produção escrita (writing). 
 
 
 
Atividades práticas  
 
 
 
Avaliação individual com consulta no 
dicionário e glossário técnico. 

Precisão na localização  
das ideias principais e correlatas do 
texto. 
 
Capacidade de  
estabelecer correspondência de  
palavras nas línguas em questão. 
 
 
Coerência na  
identificação das partes do texto. 
 
 
Coerência na relação  
feita entre o conhecimento prévio da 
L1 com o conhecimento da L2. 
 
Criticidade na  
abordagem  das diferenças das 
línguas em questão. 

Avaliação oral que evidencie na 
prática a compreensão dos conceitos 
abordados. 
 
Participação e avaliação que  
evidenciem o conhecimento  e  
a compreensão das bases  
tecnológicas. 
 
 
Desempenho escrito e oral 
evidenciando através das atividades 
e avaliações propostas. 
 
 
Ao final do módulo os alunos 
deverão saber utilizar 
adequadamente a linguagem, 
interpretar  textos técnicos e elaborar 
os documentos da área. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

x x X X 

Março 
 
 

X 
X X X  

 

Abril 
 

X 
 

X X X  X 

Maio 
 

X 
 

X X X X  

Junho 
 

X 
 

X X X  
 

Julho 
 

X 
 

X X X  X  

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

FRENDO, Evan; MAHONEY, Sean.  ENGLISH FOR ACCOUNTING. Oxford: 2007. 
MASCULL, Bill. BUSINESS VOCABULARY IN USE. Cambridge: 2002. 
MUNHOZ, Rosangela. INGLÊS INSTRUMENTAL: ESTRATÉGIAS DE LEITURA. São Paulo: 2003 
GIBILISCO, Stan. Electricity DeMystified: hard stuff made easy. Mc Graw Hill, 2° edição, 2012; 
PLATT, Charles. Make: Electronics. Maker Media, 2009. 

 

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

Visita técnica - usinas hidrelétricas  
 

 

VIII – 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. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Maria Fernanda Merlino Domenes Bachur 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Após análise, atestamos que o PTD – Plano de Trabalho Docente apresenta-se em conformidade com o 
Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Nome do coordenador (a): Cláudio Rui Mateus Caleiro 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016   
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 


