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ETEC  Dr. Júlio Cardoso 

Código: : 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional:  Técnico em Mecânica 

Qualificação: Assistente de Processos Industriais Módulo:I 

Componente Curricular:  Desenho Técnico I 

C.H. Semanal: 5 Professor: Hérbet Ferreira do Espirito Santo 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 ♦ Elaborar e interpretar desenho técnico.  
 ♦ Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho. 
 - Interpretar desenhos técnicos.   

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:    Desenho Técnico                                               Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 

 

 Correlacionar técnicas de desenho e de 
representação gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e geométricos.  

 Identificar normas técnicas pertinentes.  
selecionar materiais específicos para 
desenho  

Correlacionar técnicas de desenho e de 
representação gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e geométricos.  

 Identificar normas técnicas pertinentes.  
selecionar materiais específicos para 
desenho 

Correlacionar técnicas de desenho e de 
representação gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e geométricos.  

 Identificar normas técnicas pertinentes.  
selecionar materiais específicos para 
desenho 
Identificar normas técnicas pertinentes. 
selecionar materiais específicos para 
desenho 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 

 Elaborar croqui e desenhos (1)  

 Aplicar normas técnicas referentes ao 
desenho.(2)  
 Usar material específicopara desenhos (3)  

Elaborar croqui e desenhos (1)  

 Aplicar normas técnicas referentes ao 
desenho.(2)  
 Usar material específico para desenhos (3) 

Elaborar croqui e desenhos (1)  

 Aplicar normas técnicas referentes ao 
desenho.(2)  
 Usar material específico para desenhos (3) 

Elaborar croqui e desenhos (1)  

  
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 
 
 

 
 Caligrafia técnica  
 Tipos de linhas  
 Perspectivas  
 Projeções ortográficas 
 Escalas  
 Cotagem  
 Cortes  
 Vistas Auxiliares  
 Desenho de Conjunto  
 Legenda  
 Materiais  
 Acabamento  
 Simbologia (ajuste e tolerância)  
  Normas ABNT  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
        Desenvolvimento do projeto interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de Mecânica II 
       Componente Curricular:   Desenho Técnico                                               Módulo:I 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Elaborar croquis e 
desenhos. 

Caligrafia técnica; Normas ABNT  
 

Aula expositiva 09 / 02 a 20 / 02 

1. Elaborar croquis e 
desenhos. 

Tipos de linhas  
 

Aula expositiva 23 / 02 a 06 / 03         

1. Elaborar croquis e 
desenhos. 

Perspectivas Aula expositiva, demonstrativa 09 / 03 a 20 / 03         

2. Aplicar normas técnicas 
referentes ao desenho. 

Projeções ortográficas Aula expositiva, demonstrativa 23 / 03 a 10 / 04         

2. Aplicar normas técnicas 
referentes ao desenho. 

Escalas Aula expositiva, demonstrativa, comentada 13 / 04 a 30 / 04       

2. Aplicar normas técnicas 
referentes ao desenho. 

Cortes  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada 04 / 05 a 15 / 05      

3. Usar material específico 
para desenhos. 

Cortes Solução de problemas e seminários 18 / 05 a 29 / 05         

3. Usar material específico 
para desenhos. 

Vistas Auxiliares Solução de problemas e seminários 01 / 06 a 12 / 06         

3. Usar material específico 
para desenhos. 

Desenho de Conjunto  
 

trabalhos em grupo 15 /06 a 26 / 06           

3. Usar material específico 
para desenhos. 

Desenho de Conjunto  
 

trabalhos em grupo 29 / 06 a 07 / 07        
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

   Desenho Técnico                                               Módulo:I 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Correlacionar técnicas de 
desenho e de representação 
gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e 
geométricos.  

 

 

 Identificar normas técnicas 
pertinentes.  
selecionar materiais 
específicos para desenho  
 
 

Correlacionar técnicas de 
desenho e de representação 
gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e 
geométricos.  

 

 

 Identificar normas técnicas 
pertinentes.  
selecionar materiais 
específicos para desenho 
 
 

Correlacionar técnicas de 
desenho e de representação 
gráfica com seus 

Habilidades: 
Dimensionar e especificar 
materiais.  
Efetuar  cálculos e elaborar 
relatórios técnicos.  
Realizar levantamento técnico  
Efetuar cálculos e identificar os 
materiais quanto a sua 
capacidade de carga e 
tensões. 
Bases Tecnológicas: 
Propriedades mecânicas dos 
materiais 
Tensão admissível e fator de 
segurança 
Classes de Resistência:Tração;  
Flexão; Compressão; 
Cisalhamento;   Torção; Flexo-
torção. 
Propriedade dos materiais   
Ensaios tecnológicos de 
materiais destrutivos e não 
destrutivos:Tração; Dureza; 
Impacto; Dobramento 
Tabelas normalizadas 
Catálogos dos fabricantes 
 
 
 
 
Habilidades: 

Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
 
Avaliação escrita. 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Avaliação escrita. 
 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
 
Avaliação escrita. 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
 
 

 
Organização; 
Destreza; 
 
 
 
 
 
 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
 
 
 
Capacidade para analisar e 
avaliar o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
a) A capacidade de ler 

e interpretar 
desenhos,   

b) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

c) O conhecimento 
sobre usinagem e 
maquinas 
operatrizes. 
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fundamentos matemáticos e 
geométricos.  

 

 

 

 Identificar normas técnicas 
pertinentes.  
selecionar materiais 
específicos para desenho 
 
 
Identificar normas técnicas 
pertinentes. 
 
selecionar materiais 
específicos para desenho 
 

Realizar levantamento técnico  
Efetuar cálculos e identificar os 
materiais quanto a sua 
capacidade de carga e 
tensões. 
Bases Tecnológicas: 
Propriedades mecânicas dos 
materiais 
Tensão admissível e fator de 
segurança 
Tabelas normalizadas 
Catálogos dos fabricantes 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Polillo, A – Tecnologia Aplicada; 

Macorim, U. A., Tecnologia Prática Industrial. 

Revistas e sites específicos; 

Vídeos; 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua     (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Utilização de atividades com metodologia diferenciada e a reorientação da aprendizagem organizada da 
seguinte forma: 
- Contínua e integrada ao processo de aprendizagem, com o objetivo de oferecer ao aluno condições de 
aprender o que esta sendo ensinado. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Hérbet Ferreira do Espirito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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Etec  

ETEC  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais  

Habilitação Profissional de: Técnico em Mecânica 

Qualificação: Assistente  de Processos Industriais 

Componente Curricular: Segurança Ambiental e do Trabalho 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Antônio Moacir de Sousa 

 

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

Atuar com responsabilidade, segurança e ética ambiental. 
Demonstrar autodisciplina.  
Utilizar equipamentos de proteção.  
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

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

Componente Curricular: Segurança Ambiental e do Trabalho                                                                           Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 
 

Interpretar legislação e as normas técnicas 
referentes ao processo, ao produto de 
saúde, segurança no  
trabalho, qualidade e ambientais.  
Identificar as principais causas de 
acidentes de trabalho e métodos de  
prevenção.  
Identificar e explicar os principais conceitos 
e métodos relativos à proteção e prevenção 
contra incêndios.  
Identificar os efeitos de ruídos ambientais.  
Selecionar e enunciar os usos dos E.P.I.’s 
e EPC’s.  
Identificar causas e prevenção de fadiga no 
trabalho.  
Realizar estudos de impacto ambiental na 
empresa e aplicar as boas práticas 
ambientais. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
9 
10 
 

Aplicar as legislações brasileira NBR e 
NR’s pertinentes.  
Conhecer as aplicações e utilizar os  EPI 
e EPC.  
Aplicar as normas técnicas de proteção 
ao ambiente de trabalho.  
Conhecer procedimentos de segurança e 
roteiros de execução.  
Executar procedimentos de prevenção de 
acidentes.  
Identificar e enumerar aplicações de 
cores na segurança do trabalho.  
Identificação de Perigos e Avaliação de 
Riscos.  
Elaborar procedimentos de descartes de 
resíduos industriais de acordo com as  
normas.  
Utilizar as boas práticas ambientais.  
Interpretar requisitos das normas. 

 
 

 

1 
2 
 

3 
4 
 

5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
11 

 
 
 
 
 

12 
 
 
 

Saúde e segurança no trabalho  
Métodos de prevenção  
contra acidentes no trabalho  
Mapas de Risco  
Riscos ambientais com agentes 
físicos, químicos e biológicos.  
Ergonomia  
Prevenção e proteção contra 
incêndios  
Equipamentos de proteção  
CIPA  
NR’s  
OHSAS 18001:2007.  
Gerenciamento de projeto  
Ambiental voltado para empresas  
• Produção mais limpa  
• Uso racional da água  
• Tratamento de efluentes  
• Classificação de resíduos   
• Estudo de Impactos Ambientais   
 NBR ISO 14001:2004 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular:  Segurança  Ambiental e do Trabalho                                                                       Módulo: I 
 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  
 

Procedimentos Didáticos 
Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar as legislações 
brasileira NBR e NR’s 
pertinentes. 

Saúde e segurança no trabalho; 
Introdução;  

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 09/02   a   13/02 

Conhecer as aplicações e 
utilizar os  EPI e EPC.  
Aplicar as normas 
técnicas de proteção ao 
ambiente de trabalho.  
  

Saúde e segurança no trabalho; 

Introdução; 
Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

16/02   a   20/02 

Conhecer as aplicações e 
utilizar os  EPI e EPC.  
Aplicar as normas 
técnicas de proteção ao 
ambiente de trabalho.  
 

Saúde e segurança no trabalho; 

Introdução; 
Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

23/02   a   27/02 

Conhecer procedimentos 
de segurança e roteiros 
de execução.  
 

O homem e o meio ambiente Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

02/03   a   06/03 
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Aplicar as normas 
técnicas de proteção ao 
ambiente de trabalho.  

Ergonomia  
Riscos ambientais com 
agentes físicos, químicos e 
biológicos.  
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

09/03   a   13/03 

Executar procedimentos 
de prevenção de 
acidentes.  
 

Ergonomia  
Riscos ambientais com 
agentes físicos, químicos e 
biológicos.  
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

16/03    a   20/03 

Identificar e enumerar 
aplicações de cores na 
segurança do trabalho.  
 

Mapas de Risco  
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

23/03   a   27/03 

Aplicar as normas 
técnicas de proteção ao 
ambiente de trabalho.  
 

CIPA  
Métodos de prevenção  
contra acidentes no trabalho  
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

30/03   a   02/04 

Aplicar as normas 
técnicas de proteção ao 
ambiente de trabalho.  
 

CIPA  
Métodos de prevenção  
contra acidentes no trabalho  
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

06/04   a   10/04 

Aplicar as legislações 
brasileira NBR e NR’s 
pertinentes.  
 

NR’s  e OHSAS 1800I ; 2007 
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

13/04   a   17/04 
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Aplicar as legislações 
brasileira NBR e NR’s 
pertinentes.  
 

NR’s  e OHSAS 1800I ; 2007 
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

20/04   a   24/04 

Executar procedimentos 
de prevenção de 
acidentes.  
 

Prevenção e proteção contra 
incêndios  
Equipamentos de proteção  
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

27/04   a   30/04 

Executar procedimentos 
de prevenção de 
acidentes.  
 

Prevenção e proteção contra 
incêndios  
Equipamentos de proteção  
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

04/05   a   08/05 

Elaborar procedimentos 
de descartes de resíduos 
industriais de acordo com 
as  
Normas; 

Gerenciamento de projeto  
Ambiental voltado para 
empresas; 
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

11/05   a   15/05 

Utilizar as boas práticas 
ambientais.  

 

Produção mais limpa; 
Tratamento a água; 
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 18/05   a    22/05 

Utilizar as boas práticas 
ambientais.  
 

 Uso racional da água  
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 25/05   a    29/05 

Utilizar as boas práticas 
ambientais.  

 
 

Tratamento de efluentes 
industriais; 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

                01/06    a   05/06 
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Utilizar as boas práticas 
ambientais.  

 

Tratamento de efluentes 
domésticos; 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 08/06   a    12/06 

Elaborar procedimentos 
de descartes de resíduos 
industriais de acordo com 
as  
Normas; 

Classificação de resíduos e 
reciclagem do lixo; 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

15/06   a   19/06 

Aplicar as normas 
técnicas de proteção ao 
ambiente de trabalho.  
 

 Estudo de Impactos 
Ambientais   
NBR ISO 14001:2004 
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

22/06   a   26/06 

Aplicar as normas 
técnicas de proteção ao 
ambiente de trabalho.  
 

Estudo de Impactos 
Ambientais   
NBR ISO 14001:2004 
 

Aula expositiva, demonstrativa, 
comentada e discutida. 

29/06    a   03/07 

 

 

 

 

 
 
IV - Plano de Avaliação de Competência 

Componente Curricular:  Segurança  Ambiental e do Trabalho                                                                       Módulo: I 
 

 
 

Competência 
  

Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 
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Avaliação1 
Interpretar legislação e as 
normas técnicas referentes ao 
processo, ao produto de 
saúde, segurança no  
trabalho, qualidade e 
ambientais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar as principais 
causas de acidentes de 
trabalho e métodos de  
prevenção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Aplicar as legislações 
brasileira NBR e NR’s 
pertinentes.  
Conhecer as aplicações e 
utilizar os  EPI e EPC.  
Aplicar as normas 
técnicas de proteção ao 
ambiente de trabalho.  
Bases Tecnológicas: 
Saúde e segurança no 
trabalho  
Métodos de prevenção  
contra acidentes no 
trabalho  
OHSAS 18001:2007.  
 
 
Habilidades: 
Conhecer procedimentos 
de segurança e roteiros 
de execução.  
Executar procedimentos 
de prevenção de 
acidentes.  
Identificar e enumerar 

Avaliação escrita; 
Observação direta; 
Seminários; 
Trabalhos de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita; 
Observação direta; 
Seminários; 
Trabalhos de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 

Organização; 
Coerência; 
Utilização correta das 
normas indicadas para a 
realização dos trabalhos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Coerência; 
Utilização correta das 
normas indicadas para a 
realização dos trabalhos.  
 
 
 
 
 
 

Desempenho que 
evidencie o 
conhecimento das 
normas técnicas para 
elaboração dos 
trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que 
evidencie a capacidade 
para identificar  as 
principais causa de 
acidentes e métodos de 
prevenção. 
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Identificar e explicar os 
principais conceitos e 
métodos relativos à proteção 
e prevenção contra incêndios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar os efeitos de ruídos 
ambientais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar e enunciar os usos 
dos E.P.I.’s e EPC’s. 

aplicações de cores na 
segurança do trabalho.  
Identificação de Perigos e 
Avaliação de Riscos.  
Bases Tecnológicas: 
Mapas de Risco  
Riscos ambientais com 
agentes físicos, químicos 
e biológicos.  
Ergonomia  
 
 
 
Habilidades: 
Aplicar as normas 
técnicas de proteção ao 
ambiente de trabalho.  
Conhecer procedimentos 
de segurança e roteiros 
de execução.  
Executar procedimentos 
de prevenção de 
acidentes.  
Identificar e enumerar 
aplicações de cores na 
segurança do trabalho.  
Identificação de Perigos e 
Avaliação de Riscos. 
Bases Tecnológicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita; 
Observação direta; 
Seminários; 
Trabalhos de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita; 
Observação direta; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Coerência; 
Utilização correta das 
normas indicadas para a 
realização dos trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Coerência; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que 
evidencie o 
conhecimento dos 
principais conceitos e 
métodos de prevenção 
contra incêndio. 
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Identificar causas e prevenção 
de fadiga no trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar estudos de impacto 
ambiental na empresa e 
aplicar as boas práticas 
ambientais.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prevenção e proteção 
contra incêndios  
 
 
Habilidades: 
Conhecer as aplicações e 
utilizar os EPI e EPC.  
Conhecer procedimentos 
de segurança e roteiros 
de execução.  
Bases Tecnológicas: 
Saúde e segurança no 
trabalho  
Equipamentos de 
proteção  
 
 
Habilidades: 
Aplicar as legislações 
brasileira NBR e NR’s 
pertinentes.  
Conhecer as aplicações e 
utilizar os  EPI e EPC.  
Bases Tecnológicas: 
Métodos de prevenção  
contra acidentes no 
trabalho  
Equipamentos de 
proteção  

Seminários; 
Trabalhos de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita; 
Observação direta; 
Seminários; 
Trabalhos de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita; 
Observação direta; 
Seminários; 
Trabalhos de pesquisa. 
 
 
 
 
 

Utilização correta das 
normas  
indicadas para a 
realização dos trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Coerência; 
Utilização correta das 
normas indicadas para a 
realização dos trabalhos 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Coerência; 
Utilização correta das 
normas indicadas para a 
realização dos trabalhos. 
 
 
 

 
 

 
 
Identifica os efeitos de 
ruídos ambientais. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Desempenho que 
evidencie o 
conhecimento dos EPI’s 
e EPC’s. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Desempenho que 
evidencie o 
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Habilidades: 
Aplicar as legislações 
brasileira NBR e NR’s 
pertinentes.  
Interpretar requisitos das 
normas. 
Bases Tecnológicas: 
Saúde e segurança no 
trabalho  
Métodos de prevenção  
contra acidentes no 
trabalho  
Ergonomia  
 
 
 
Habilidades: 
Elaborar procedimentos 
de descartes de resíduos 
industriais de acordo com 
as normas.  
Utilizar as boas práticas 
ambientais.  
Bases Tecnológicas: 
Gerenciamento de projeto  
Ambiental voltado para 
empresas  

 
 
 
 
Avaliação escrita; 
Observação direta; 
Seminários; 
Trabalhos de pesquisa. 
 

 
 
 
 
 
Organização; 
Coerência; 
Utilização correta das 
normas indicadas para a 
realização dos trabalhos. 
 

conhecimento das 
causas de fadiga no 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que 
evidencie a consciência 
ambiental. 
 

 



 

_________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

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

 

• Produção mais limpa  
• Uso racional da água  
• Tratamento de efluentes  
• Classificação de 
resíduos   
• Estudo de Impactos 
Ambientais   
 NBR ISO 14001:2004 
 
 

 
 



 

________________________________________________________________________

___ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza –  2015 

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

Apostila elaborada pelo professor  
Apresentações em PowerPoint 
Normas Técnicas – ABNT (NBR’s e NR’s) 
 

 

VI – 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 nas estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Antônio Moacir de Sousa 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 
 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078  Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecânica 

Qualificação: Assistente de Processos Industriais Módulo: I 

Componente Curricular: Elementos de Máquinas I 

C.H. Semanal: 2,5 Professor:  Luiz Mozart Carreira 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

     1º Semestre 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
- Desenvolver trabalhos com recursos de Informática.  

- Aplicar normas técnicas de desenho industrial. 

- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho.  

- Elaborar relatórios.  

- Interpretar desenhos técnicos.  

- Zelar pela utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivo.     

- Identificar atos e condições inseguras.  

- Manter os postos de trabalho em condições limpas e seguras.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Elementos de Máquinas I                                      Módulo: I                                                                                                               

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Analisar elementos que compõem projetos.  
 
 
Interpretar catálogos, manuais e tabelas.  
 
 
Avaliar características e propriedades de 
materiais, insumos e elementos de 
máquinas.  
 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efetuar cálculos e elaborar relatórios  
 
Especificar e relacionar máquinas e equipamentos  
 
 
Especificar materiais  
 
Utilizar catálogos manuais e tabelas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Elementos normalizados:  
Sistema Gerais de Roscas;  
Pinos e cupilhas;  
Parafusos;  
Porca;  
Porcas e arruelas; 
Rebites  
Anéis elásticos;  
Chavetas  
Molas;  
Itens de segurança  



 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – 2015  

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Elementos de Máquinas I                                Módulo: I 

                                                                                                        
Habilidade 

Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios  
 

Elementos normalizados: 
 

Aula expositiva 
 

09 / 02 a 20 / 02          

Especificar e relacionar 
máquinas e equipamentos 

Sistemas  Gerais de Roscas Aula expositiva 
  

23 / 02 a 06 / 03          

Especificar materiais  
 

 Pinos e cupilhas;  
 

.Aula demonstrativa 
 

09 / 03 a 20 / 03          

Utilizar catálogos manuais e 
tabelas  

 

 Parafusos;  
 Porca;  

Aula demonstrativa 
 

23 / 03 a 10 / 04         

 Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios  

 
 Rebites Aula comentada 

 
13 / 04 a 30 / 04          

Especificar e relacionar 
máquinas e equipamentos  
Especificar materiais  

 Porcas e arruelas;  Aula comentada 
 

04 / 05 a 15 / 05 

Utilizar catálogos manuais e 
tabelas  
Especificar materiais  

 Anéis elásticos;  
 

Demonstração de elementos mecânicos 
 

18 / 05 a 29 / 05         

Especificar materiais de 
transmissão 

 Chavetas Demonstração de elementos mecânicos 01 / 06 a 12 / 06         

Especificar Materiais  Molas Cálculos 
 

15 /06 a 26 / 06           

TPM  Itens de segurança Demonstração de itens em segurança 29 / 06 a 07 / 07        
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Elementos de Máquinas I                                                     Módulo: I 
                                                                                                         

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar elementos que 
compõem projetos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar catálogos, manuais 
e tabelas.  

Habilidades: 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios  
Especificar e relacionar 
máquinas e equipamentos 
Especificar materiais  
Utilizar catálogos manuais e 
tabelas  
Bases Tecnológicas: 
Elementos normalizados 
Rebites;  
Pinos e cupilhas;  
Parafusos;  
Porca;  
Cálculos de roscas;  
Porcas e arruelas;  
Anéis elásticos;  
Chavetas  
Molas;  
Itens de segurança 
 
Habilidades: 
Efetuar cálculos e elaborar 

Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
Avaliação escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 

Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 

Desempenho que evidencie: 
d) A capacidade de ler 

e interpretar 
desenhos,   

e) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

f) O conhecimento 
sobre usinagem e 
maquinas 
operatrizes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade de ler 
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Avaliar características e 
propriedades de materiais, 
insumos e elementos de 
máquinas.  
 

relatórios  
Especificar e relacionar 
máquinas e equipamentos 
Especificar materiais  
Utilizar catálogos manuais e 
tabelas  
Bases Tecnológicas: 
Elementos normalizados 
Rebites;  
Pinos e cupilhas;  
Parafusos;  
Porca;  
Cálculos de roscas;  
Porcas e arruelas;  
Anéis elásticos;  
Chavetas  
Molas;  
Itens de segurança 
 
Habilidades: 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios  
Especificar e relacionar 
máquinas e equipamentos 
Especificar materiais  
Utilizar catálogos manuais e 
tabelas  
Bases Tecnológicas: 
Elementos normalizados 
Rebites;  
Pinos e cupilhas;  
Parafusos;  
Porca;  
Cálculos de roscas;  
Porcas e arruelas;  

Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
Avaliação escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
Avaliação escrita. 
 

Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar o desenvolvimento de 
projetos. 
 

e interpretar 
desenhos,   

b) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

c)   O conhecimento 
sobre usinagem e 
maquinas operatrizes. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade de ler 
e interpretar 
desenhos,   

b) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

c) O conhecimento 
sobre usinagem e 
maquinas 
operatrizes. 
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Anéis elásticos;  
Chavetas  
Molas;  
Itens de segurança 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas  

Normas regulamentadoras 

Revistas e sites específicos; 

Vídeos; 

 

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

Utilização de atividades com metodologia diferenciada e a reorientação da aprendizagem organizada da 
seguinte forma: 

- Contínua e integrada ao processo de aprendizagem, com o objetivo de oferecer ao aluno condições de 
aprender o que esta sendo ensinado.                                                     

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Luiz Mozart Carreira 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional  de  Técnico em Mecânica 

Qualificação: Assistente de Processos Industriais Módulo: I 

Componente Curricular: Eletricidade Aplicada 

C.H. Semanal: 5,0 Professor: JULIANO VIEIRA DE PAULA 

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

- Realizar medições diretas com instrumentos de medição. 
- Elaborar relatórios. 
- Interpretar desenhos técnicos. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Eletricidade Aplicada                                                                                                               Módulo: I 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 
 
 

Interpretar normas técnicas, padrões e 
legislação pertinentes. 
 
Elaborar cálculos de circuitos elétricos. 
 
Identificar circuitos elétricos. 
 
Utilizar instrumentos de medição 
elétrica. 

 
 
 
 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança no trabalho. 
 
Efetuar cálculos e elaborar relatórios. 
 
Manusear equipamentos e instrumentos de 
medição elétrica. 
 
Calcular circuitos elétricos. 
 
Conhecer circuitos de acionamento elétrico. 
 
 
Efetuar montagem de circuitos elétricos. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 
 

Lei de Ohm 
 
Circuito em CC (série e paralelo) 
 
Instrumentos de medições elétricas 
 
Medidas elétricas 
 
Instalações elétricas Industriais 
 
Circuito de acionamento e proteção de 
motores elétricos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de Mecânica II 
Componente Curricular: Eletricidade Aplicada                                                                                                          Módulo: I 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar legislação e normas 
de saúde e segurança no 
trabalho. 
 

Lei de Ohm 
 

Aula expositiva sobre Leis de Ohm;  
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

 
09/02 a 27/02 

Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios. 
 

Circuito em cc (série e 
paralelo) 

 

Aula expositiva sobre Leis de Ohm, Circuito 
em CC (série e paralelo); 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

02/03 a 27/03 

Manusear equipamentos e 
instrumentos de medição 
elétrica. 

Instrumentos de medições 
elétricas 

 

Aula expositiva sobre Instrumentos de 
Medição Elétrica; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo. 

30/03 a 24/04 
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Calcular circuitos elétricos. 
 

Medidas elétricas 
 

Aula expositiva sobre Instrumentos de 
Medição Elétrica; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

30/03 a 17/04 
 

Conhecer circuitos de 
acionamento elétrico. 

 

Instalações elétricas Industriais 
 

Aula expositiva sobre Instalações elétricas 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

20/04 a 29/05 

Efetuar montagem de 
circuitos elétricos. 

 

Circuito de acionamento e 
proteção de motores elétricos 

 

Aula expositiva circuito de acionamento e 
proteção de motores elétricos; 
 sobre  Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Avaliação individual escrita; 
Comentário da avaliação; 
Retomada de conteúdo 

01/06 a 07/07 
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       IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Interpretar normas 
técnicas, padrões e 
legislação pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar cálculos de 
circuitos elétricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Aplicar legislação e normas 
de saúde e segurança no 
trabalho. 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios. 
Manusear equipamentos e 
instrumentos de medição 
elétrica. 
Conhecer circuitos de 
acionamento elétrico. 
 
 
Habilidades: 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios. 
Calcular circuitos elétricos. 
Conhecer circuitos de 
acionamento elétrico. 
Efetuar montagem de 
circuitos elétricos. 
 
 

Avaliação prática 
individual; 
Observação direta. 
Participação; 
Ética 
Avaliação Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática 
individual; 
Observação direta. 
Participação; 
Ética 
Avaliação Escrita 
 
 
 
 

Demonstrar conceitos, 
criatividade, raciocínio 
lógico, clareza e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Organização. 
 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos, 
criatividade, raciocínio 
lógico, clareza e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Organização. 
 
 
 
 

O aluno deverá demonstrar 
que domina o conceito e a 
aplicação da 1ª e 2ª Lei de 
Ohm 
 

 
 
 
 
 
 
 

O aluno deverá ter 
condições de realizar 
medidas elétricas com 
eficiência 
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Identificar circuitos 
elétricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar instrumentos de 
medição elétrica. 
 

 
 
 
 
 
 
Habilidades: 
Aplicar legislação e normas 
de 
saúde e segurança no 
trabalho. 
Manusear equipamentos e 
instrumentos de medição 
elétrica. 
Calcular circuitos elétricos. 
Conhecer circuitos de 
acionamento elétrico. 
Efetuar montagem de 
circuitos elétricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades: 

 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática 
individual; 
Observação direta. 
Participação; 
Ética 
Avaliação Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática 

 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos, 
criatividade, raciocínio 
lógico, clareza e interpretar 
resultados. 
Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar conceitos, 
criatividade, raciocínio 
lógico, clareza e interpretar 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
Ter condições de 
interpretar esquemas 
elétricos ,circuito série e 
paralelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonstrar que entende 
os esquemas e diagramas 
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Aplicar legislação e normas 
de 
saúde e segurança no 
trabalho. 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios. 
Manusear equipamentos e 
instrumentos de medição 
elétrica. 
Calcular circuitos elétricos. 
Conhecer circuitos de 
acionamento elétrico. 
Efetuar montagem de 
circuitos elétricos. 
 

individual; 
Observação direta. 
Participação; 
Ética 
Avaliação Escrita 
 
 
 

Participar e interagir na 
atividade proposta. 
Organização. 
 
 
 
 

de instalação de motores  
manuseio de Multímetros. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Manual Técnico do Centro Paula Souza – Eletrônica: Circuitos Elétricos – Vol.1 – Antônio 
Pereira Afonso e Enio Filoli – Fundação Padre Anchieta – 2011. 
Circuitos Elétricos: Corrente Contínua e Corrente Alternada / Otávio Markus. - - São Paulo: Érica 
2001. 

 

VI – 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. 

 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Juliano Vieira de Paula 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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ETEC  Dr. Júlio Cardoso 

Código: : 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional   de Técnico em Mecânica 

Qualificação: Assistente de Processos Industriais Módulo:I 

Componente Curricular:  FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA E DA FÍSICA APLICADOS À 
MECÂNICA 

C.H. Semanal:2,5 Professor: Hérbet Ferreira do .Espirito  Santo 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 

- Utilizar instrumentos de medidas mecânicas. 

- Desenvolver cálculos matemáticos aplicados à mecânica. 

- Calcular  máquinas e ferramentas simples. 

- Elaborar e interpretar cálculos mecânicos. 

- Calcular esforço nas  ferramentas para usinagem de peças. 

- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Desenvolvimento do projeto interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de Mecânica II 
Componente Curricular:   FMFAM                                               Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
 

 

1. Entender e correlacionar técnicas de 
representação gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e geométricos, 
grandezas e sistemas de unidades.  
2. Compreender o sistema de forças, momentos 

e forças Resultantes. Estabelecer as condições 

de equilíbrio e reações no apoio.  

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 

 1.1. Operar com grandezas físicas e identificar 
sistemas de unidades.  
1.2. Aplicar conceitos de trigonometria na solução 
de problemas com triângulos.  
1.3. Identificar as características geométricas dos 
corpos, calcular a área, volume e peso.  
1.4. Identificar e operar grandezas vetoriais.  
2.1. Aplicar os conceitos de estática, operar um 
sistema de forças.  
2.2. Efetuar cálculos de composição e 
decomposição de forças, resultantes e momento 
de uma força.  
2.3. Aplicar condições para estabelecer as 
condições de equilíbrio dos corpos.  

2.4. Identificar tipos de cargas e apoios e calcular 
suas reações   
 

 
1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
10 
11 
 
 

  
1. Sistemas de Medidas  
2. Trigonometria  
3. Lei do Seno e Cosseno  
4. Notação Científica (potência  
de dez)  
5. Geometria (cálculo de área e  
volume)  
6. Grandezas Vetoriais e escalar  
7. Vetores  
8. Estática:  

 
 

 
 

 
 
9. Condições de equilíbrio  
10. Tipos de cargas e apoios  
11. Reações de apoio  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
        Desenvolvimento do projeto interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de Mecânica II 
       Componente Curricular:        FMFAM                                         Módulo:I 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Entender e correlacionar, 
grandezas e sistemas de 
unidades.  

 
 
 Sistemas de Medidas  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, solução de problemas e seminários, 
trabalhos em grupo. 

 
 

09 / 02 a 16 / 02 

 
 

  

Entender e correlacionar 
técnicas de representação 
gráfica com seus fundamentos 
matemáticos e geométricos, 
grandezas e sistemas de 
unidades 

Trigonometria  
 

 Lei do Seno e Cosseno  

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, solução de problemas e seminários, 
trabalhos em grupo. 

 
 
 

17 / 02 a 29 / 02 

    

Entender e correlacionar 
técnicas de representação 
gráfica com seus fundamentos 
matemáticos e geométricos, 
grandezas e sistemas de 
unidades.  
 

Notação Científica (potência  
de dez)  
 Geometria (cálculo de área e  
volume)  

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, solução de problemas e seminários, 
trabalhos em grupo. 

01 / 02 a 26 / 03 
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Compreender o sistema de 
forças, momentos e forças 
Resultantes. Estabelecer as 
condições de equilíbrio e 
reações no apoio.  
 

Grandezas Vetoriais e escalar  
Vetores  

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, solução de problemas e seminários, 
trabalhos em grupo. 

 
 

27 / 03 a 30 / 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender o sistema de 
forças, momentos e forças 
Resultantes. Estabelecer as 
condições de equilíbrio e 
reações no apoio.  
 

  
Estática:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Condições de equilíbrio  
 
Tipos de cargas e apoios  
 Reações de apoio  

Aula expositiva, demonstrativa, comentada, 
discutida, solução de problemas e seminários, 
trabalhos em grupo. 
 

              30/04 A 07/05 
 
 
               08/05 a 17/05      
 
              18/05 a  25/05     
 
               26/05 a  04/06 
 
              05/06 a 16/06 
 
             17/06 a 30/07 
 
 
             01/07 a 07/07 
 

Visitas Técnicas com datas a serem 
definidas durante o semestre letivo 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Desenvolvimento do projeto interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de Mecânica II 
Componente Curricular: FMFAM                                                  Módulo:I 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Entender e correlacionar 
técnicas de representação 
gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e 
geométricos  

 Identificar normas técnicas  
 
 

  

 

 
 grandezas e sistemas de 
unidades.  
2. Compreender o sistema de 

Habilidades: 

. 1.1. Operar com grandezas 
físicas e identificar sistemas de 
unidades.  
1.2. Aplicar conceitos de 
trigonometria na solução de 
problemas com triângulos.  
1.3. Identificar as 
características geométricas dos 
corpos, calcular a área, volume 
e peso.  
 
Bases Tecnológicas: 
Sistemas de Medidas  
2. Trigonometria  

Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita. 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 

 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de cálculos para 
projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar o desenvolvimento de 
projetos. 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de cálculos para 

Desempenho que evidencie: 
g) A capacidade de ler 

e interpretar 
problemas,   

h) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

i) O conhecimento 
sobre cálculos de 
maquinas 
operatrizes. 

 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade de ler 
e interpretar 



 

______________________________________________________________________ 
 

Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

forças, momentos e forças 
Resultantes. Estabelecer as 
condições de equilíbrio e 
reações no apoio grandezas e 
sistemas de unidades.  

 

 

 

 

 

. Compreender o sistema de 
forças, momentos e forças 
Resultantes. Estabelecer as 
condições de equilíbrio e 
reações no apoio 

3. Lei do Seno e Cosseno  
4. Notação Científica (potência  
de dez)  
5. Geometria (cálculo de área e  
volume)  
Tabelas normalizadas 
Catálogos dos fabricantes 
 
 
 
 
Habilidades: 
1.4. Identificar e operar 
grandezas vetoriais.  
2.1. Aplicar os conceitos de 
estática, operar um sistema de 
forças.  
2.2. Efetuar cálculos de 
composição e decomposição 
de forças, resultantes e 
momento de uma força.  
2.3. Aplicar condições para 
estabelecer as condições de 
equilíbrio dos corpos.  

2.4. Identificar tipos de cargas 
e apoios e calcular suas 
reações   
Bases Tecnológicas: 
Grandezas Vetoriais e escalar  
Vetores  
 Estática:  

Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
Avaliação escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação escrita. 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 

projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de cálculos para 
projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de cálculos para 
projetos. 
Utilização das normas 

problemas,   
b) A facilidade para 

interpretar normas 
técnicas. 

c) O conhecimento 
sobre cálculos de 
maquinas 
operatrizes. 

 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade de ler 
e interpretar 
problemas,   

b) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

c) O conhecimento 
sobre cálculos de 
maquinas 
operatrizes. 

 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade de ler 
e interpretar 
problemas,   

b) A facilidade para 
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. Condições de equilíbrio  
. Tipos de cargas e apoios  
  Reações de apoio 

Estudo de situações 
problemas. 
 
 

indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
 
 
 
 
 

interpretar normas 
técnicas. 

c) O conhecimento 
sobre cálculos de 
maquinas 
operatrizes. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Polillo, A – Tecnologia Aplicada; 

Macorim, U. A., Tecnologia Prática Industrial. 

Emilio Cometa . Resistência dos Materiais  

Apostilas  e vídeos do TELECURSO 2000 de Mecânica 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua     (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Utilização de atividades com metodologia diferenciada e a reorientação da aprendizagem organizada da 
seguinte forma: 
- Contínua e integrada ao processo de aprendizagem, com o objetivo de oferecer ao aluno condições de 
aprender o que esta sendo ensinado. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Hérbet Ferreira do Espirito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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ETEC Dr. Júlio Cardoso   

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecânica   

Qualificação: Assistente de Processos Industriais Módulo: I 

Componente Curricular: Tecnologia Mecânica I 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Luiz Mozart Carreira 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
- Utilizar instrumentos de medidas mecânicas e elétricas. 

- Desenvolver trabalhos com recursos de Informática. 

- Elaborar e interpretar desenho técnico.  

- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho. 

- Realizar medições diretas com instrumentos de medição.  

- Elaborar relatórios.  

- Interpretar Desenho Técnico.  

- Utilizar recurso de Informática.  

- Zelar pela utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivo.   

- Identificar atos e condições inseguras.   

- Destinar aos locais apropriados os materiais descartáveis.   

- Manter os postos de trabalho em condições limpas e seguras. 

    

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Tecnologia Mecânica I        Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Identificar características de materiais e 
Ferramentas;.  
Caracterizar materiais, insumos e 
componentes.  
Determinar características e propriedades 
de materiais empregados na produção.  
Interpretar catálogos manuais e tabelas de 
especifica técnicas.  

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

 
 
 
 
 

 Especificar materiais, máquinas e equipamentos. 
  
Prover materiais, acessórios e equipamentos.  
 
Utilizar simbologias e convenções técnicas.  
 
Identificar estruturas cristalinas dos aços.  
 
 
 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
 
6 

 

Processos de Conformação; 
Parâmetros de Corte para Usinagem; 
Materiais, classificação e propriedades. 
Materiais metálicos: e Não Metálicos, 
Ferrosos e Não Ferrosos. 
 Aços e Ferros Fundidos obtenção e 
classificação. Aço liga e Aços Especiais 
Diagrama Ferro – Carbono 
Materiais não metálicos: Polímeros, 
Cerâmicos, Compósitos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Tecnologia Mecânica I              Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Especificar materiais, 

máquinas e equipamentos  

Utilizar simbologias e 

convenções técnicas.  

Processos de Conformação; 

Parâmetros de Corte para 

Usinagem; 

 

Aula expositiva. 
 

09 / 02 a 20 / 02 

Especificar materiais, 

máquinas e equipamentos  

Prover materiais, acessórios e 

equipamentos.  

Materiais, classificação e 

propriedades. 

 

Aula expositiva. 
 

23/02 a 06/03 

Especificar materiais, 

máquinas e equipamentos  

Identificar estruturas cristalinas 
dos aços.  

Materiais metálicos: e Não 

Metálicos. Ferrosos e Não 

Ferrosos. 

Aula demonstrativa. 
 

09/03 a 26/03 

Especificar materiais, 

máquinas e equipamentos  
Aços e Ferros  Aula demonstrativa. 

 
30/03 a 17/04 

Prover materiais, acessórios e 

equipamentos.  

Utilizar simbologias e 

convenções técnicas.  

Materiais não metálicos  

 
Conhecimento em materiais e suas ligas. 

 
20/04 a 08/05 

Especificar materiais, 
máquinas e equipamentos          
Utilizar simbologias e 
convenções técnicas. 

Polímeros, Cerâmicos, Compósitos Conhecimento em elementos químico. 18/05 a 09/06 
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Especificar materiais, 
máquinas e equipamentos          
Utilizar simbologias e 
convenções técnicas. 

Classificação aço liga e aços 
especiais 

Conhecimento em aço liga 10/06 a26/06 

Especificar materiais, 
máquinas e equipamentos          
Utilizar simbologias e 
convenções técnicas. 

Diagrama Ferro – Carbono 
 

Desenvolvimento do diagrama ferro – carbono. 29/06 a 07/07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Tecnologia Mecânica I               Módulo: I 
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Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Identificar características de 

materiais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Caracterizar materiais, 

insumos e componentes.  

 

 

 

 

Habilidades: 

Especificar materiais, máquinas 

e equipamentos.  

Prover materiais, acessórios e 

equipamentos.  

Utilizar simbologias e 

convenções técnicas.  

Identificar estruturas cristalinas 
dos aços.  
Bases Tecnológicas: 

Processos de Conformação; 

Parâmetros de Corte para 

Usinagem; 

Materiais, classificação e 

propriedades. 

Materiais metálicos: e Não 

Metálicos, Ferrosos e Não 

Ferrosos. 

Aços e Ferros Fundidos  
obtenção e classificação.          
Aço liga e Aços Especiais  
 

Habilidades: 

Especificar materiais, máquinas 

e equipamentos.  

Prover materiais, acessórios e 

equipamentos.  

Utilizar simbologias e 

Pesquisa e apresentação 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
Avaliação escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pesquisa e apresentação 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações  
 
 
 
 

Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organização; 
Destreza; 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 

Desempenho que evidencie: 
j) A capacidade para 

analisar a 
classificação dos 
aços,   

k) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

l) O conhecimento 
sobre materiais 
ferrosos e não 
ferrosos, aços liga, 
aços especiais e 
materiais não 
metálicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para 
analisar a 
classificação dos 
aços,   

b) A facilidade para 
interpretar normas 
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Determinar características e 

propriedades de materiais 

empregados na produção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

convenções técnicas.  

Identificar estruturas cristalinas 
dos aços.  
Bases Tecnológicas: 

Processos de Conformação; 

Parâmetros de Corte para 

Usinagem; 

Materiais, classificação e 

propriedades. 

Materiais metálicos: e Não 

Metálicos, Ferrosos e Não 

Ferrosos. 

Aços e Ferros Fundidos 
obtenção e classificação. Aço 
liga e Aços Especiais  
Diagrama Ferro – Carbono 
Materiais não metálicos: 

Polímeros, Cerâmicos, 

Compósitos 

 

Habilidades: 

Especificar materiais, máquinas 

e equipamentos.  

Prover materiais, acessórios e 

equipamentos.  

Utilizar simbologias e 

convenções técnicas.  

Identificar estruturas cristalinas 
dos aços.  
Bases Tecnológicas: 

Processos de Conformação; 

Parâmetros de Corte para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
Avaliação escrita. 

 
 
 
. 

 

 

 

 

avaliar materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

técnicas. 
c)  O conhecimento 

sobre materiais 
ferrosos e não 
ferrosos, aços liga, 
aços especiais e 
materiais não 
metálicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para 
analisar a 
classificação dos 
aços,   

b) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

c) O conhecimento 
sobre materiais 
ferrosos e não 
ferrosos, aços liga, 
aços especiais e 
materiais não 
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Interpretar catálogos manuais 
e tabelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usinagem; 

Materiais, classificação e 

propriedades. 

Materiais metálicos: e Não 

Metálicos, Ferrosos e Não 

Ferrosos. 

Aços e Ferros Fundidos 
obtenção e classificação. Aço 
liga e Aços Especiais  
Diagrama Ferro – Carbono 
Materiais não metálicos: 

Polímeros, Cerâmicos, 

Compósitos 

  
Habilidades: 

Especificar materiais, máquinas 

e equipamentos.  

Prover materiais, acessórios e 

equipamentos.  

Utilizar simbologias e 

convenções técnicas.  

Identificar estruturas cristalinas 
dos aços.  
Bases Tecnológicas: 

Processos de Conformação; 

Parâmetros de Corte para 

Usinagem; 

Materiais, classificação e 

propriedades. 

Materiais metálicos: e Não 

Metálicos, Ferrosos e Não 

Ferrosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
Avaliação escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar materiais. 
 

metálicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a) A capacidade para 
analisar a 
classificação dos 
aços,   

b) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

c) O conhecimento 
sobre materiais 
ferrosos e não 
ferrosos, aços liga, 
aços especiais e 
materiais não 
metálicos. 
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Aços e Ferros Fundidos  
obtenção e classificação. Aço 
liga e Aços Especiais  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Materiais; 
Telecurso – 2000 – Mecânica. 
Editora GLOBO 
Materiais de Construção Mecânica. 
Apostila do Professor. 
CONFORMAÇÃO; 
Apostila do Professor 
Revistas e sites específicos; 
Vídeos 

 

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

Utilização de atividades com metodologia diferenciada e a reorientação da aprendizagem organizada da 
seguinte forma: 
- Contínua e integrada ao processo de aprendizagem, com o objetivo de oferecer ao aluno condições de 
aprender o que esta sendo ensinado. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Luiz Mozart Carreira 

Assinatura:                                                                                        Data:09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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. 

FRANCA–SP, 08 DE MARÇO DE 2013 

HERBET FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                         
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Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional de: Técnico em Mecânica 

Qualificação: Assistente de Processos Industriais 

Componente Curricular: Metrologia I 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Jurandir Curci Junior/Antônio Moacir de Sousa 

 

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

- Utilizar instrumentos de medidas mecânicas e elétricas. 

- Realizar medições diretas com instrumentos de medição. 

- Elaborar relatórios. 

- Utilizar instrumentos de Medição. 

- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho. 
 
- Identificar atos e condições inseguras. 
 
- Destinar aos locais apropriados os materiais descartáveis. 
 
- Manter os postos de trabalho em condições limpas e seguras. 
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Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Metrologia I     Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 

Identificar métodos de medição e 
interpretações de suas leituras.  
  
Interpretar normas técnicas pertinentes.  
 
Utilizar instrumentos de medição com 
interpretações de suas leituras  
 
Conhecer elementos que compõem 
projetos. 
 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Manusear instrumentos de medição  
 
Medir componentes que compõem projetos  
 
Interpretar elementos que compõem projetos.  
 
Efetuar cálculos e elaborar relatórios.  
 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

Leitura e interpretação de medidas  
 
Sistema de medidas  
 
Escalas de instrumentos de medidas  
 
Manuseio e leitura com instrumentos de 
medição  
 
Sistema de tolerâncias dimensional 
 
Calibradores 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de 
Mecânica II 
Componente Curricular: Metrologia I         Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Manusear instrumentos de 
medição  
Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Leitura e interpretação de medidas 
– escala. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
09 / 02 a 13 / 02 

Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Leitura e interpretação de medidas 
– paquímetro (milímetro). 

 

Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de instrumentos de 
medição no laboratório de mecânica; 

 
16 / 02 a 20 / 02 

Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Leitura e interpretação de medidas 
– paquímetro (polegada).  

Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de instrumentos de 
medição no laboratório de mecânica; 

 
23 / 02 a 27 / 02 

Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Leitura e interpretação de medidas 
– micrometro.  

Leitura e Interpretação de instrumentos de 
medição no laboratório de mecânica; 

 
02 / 03 a 06 / 03 
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Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Leitura e interpretação de medidas 
- escala, paquímetro (milímetro), 

paquímetro (polegada), 
micrometro.  

Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de instrumentos de 
medição no laboratório de mecânica; 

 
09 / 03 a 13 / 03 

Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Sistema de medidas. 
- escala  

Aula expositiva, demonstrativa e discutida. 
 

16 / 03 a 20 / 03 

Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Sistema de medidas. 
– paquímetro (milímetro). 

Leitura e Interpretação de instrumentos de 
medição no laboratório de mecânica; 

 
23 / 03 a 27 / 03 

Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Sistema de medidas. 
– paquímetro (polegada). 

Leitura e Interpretação de instrumentos de 
medição no laboratório de mecânica; 

 
30 / 03 a 02 / 04 

Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Sistema de medidas. 
– micrometro. 

Leitura e Interpretação de instrumentos de 
medição no laboratório de mecânica; 

 
06 / 04 a 10 / 04 

Interpretar elementos que 
compõem projetos. 
Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 
 
 

 
 
 
 

Escalas de instrumentos de 
medidas. 
- escala 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

13 / 04 a 17 / 04 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Manusear instrumentos de 
medição 
Interpretar elementos que 
compõem projetos. 
Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Escalas de instrumentos de 
medidas. 

- paquímetro milímetro 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
22 / 04 a 24 / 04 

Manusear instrumentos de 
medição 
Interpretar elementos que 
compõem projetos. 
Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Escalas de instrumentos de 
medidas. 

- paquímetro polegada 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
27 / 04 a 30 / 04 

Manusear instrumentos de 
medição 
Interpretar elementos que 
compõem projetos. 
Medir componentes que 
compõem projetos 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Escalas de instrumentos de 
medidas. 

- paquímetro polegada 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
04 / 04 a 80 / 05 

Manusear instrumentos de 
medição 
Interpretar elementos que 
compõem projetos. 
Medir componentes que 
compõem projetos 

Escalas de instrumentos de 
medidas. 

- micrometro. 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
11 / 05 a 15 / 05 
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Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 
 

Manuseio e leitura com 
instrumentos de medição. 

- escala, paquímetro (milímetro) 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
18 / 05 a 22 / 05 

Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 

Manuseio e leitura com 
instrumentos de medição. 
- paquímetro (polegada) 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
25 / 05 a 29 / 05 

Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 

Manuseio e leitura com 
instrumentos de medição. 

- micrometro 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
01 / 05 a 03 / 05 

Interpretar elementos que 
compõem projetos. 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 

Sistema de tolerâncias 
dimensional. 

- tipos de ajuste dimensional 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
08 / 06 a 12 / 06 

Interpretar elementos que 
compõem projetos. 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 
Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 

 

Sistema de tolerâncias 
dimensional. 

- tipos de ajuste dimensional 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
15 / 06 a 19 / 06 

Interpretar elementos que 
compõem projetos. 
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 
 

 

Calibradores. 
- apresentação e utilização 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
22 / 06 a 26 / 06 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 
Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 

Calibradores. 
- passa – não passa (furo e eixo) 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
29 / 06 a 03 / 07 

Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios 
Manusear instrumentos de 
medição 
Medir componentes que 
compõem projetos 

Calibradores. 
- calibrador para roscas 

Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
06 / 07 a 07 / 07 

    

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 

   
 

____ / ____ a ____ / ____ 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 
 
Componente Curricular: Metrologia I          Módulo: I 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Identificar métodos de 
medição e interpretações de 
suas leituras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar normas técnicas 
pertinentes.  
 
 

Habilidades: 
Manusear instrumentos de 
medição   
Medir componentes que 
compõem projetos  
Interpretar elementos que 
compõem projetos.  
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios.  
Bases Tecnológicas      
Leitura e interpretação de 
medidas                                       
Sistema de medidas              
Escalas de instrumentos de 
medidas                                          
Manuseio e leitura com 
instrumentos de medição            
Sistema de tolerâncias 
dimensional                                 
Calibradores 
 
Habilidades: 
Manusear instrumentos de 
medição   
Medir componentes que 

Avaliação Teórica individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação Teórica individual; 
Observação direta. 
 
 

Organização;                     
Destreza e precisão;                  
Elaboração de relatórios;        
Utilização das normas e 
padrões para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização;                     
Destreza e precisão;                  
Elaboração de relatórios;        
Utilização das normas e 

Desempenho     que evidencie 
a capacidade                       
para interpretar sistemas de     
medidas. Selecionar 
instrumentos de medição em 
função da precisão do projeto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho       que 
evidencie a capacidade                       
para interpretar sistemas de 
medidas; 
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Utilizar instrumentos de 
medição com interpretações 
de suas leituras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer elementos que 

compõem projetos  
Interpretar elementos que 
compõem projetos.  
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios.  
Bases Tecnológicas      
Sistema de medidas              
Escalas de instrumentos de 
medidas                                          
Manuseio e leitura com 
instrumentos de medição            
Sistema de tolerâncias 
dimensional                                 
Calibradores 
 
Habilidades: 
Manusear instrumentos de 
medição   
Medir componentes que 
compõem projetos  
Interpretar elementos que 
compõem projetos.  
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios.  
Bases Tecnológicas      
Escalas de instrumentos de 
medidas                                          
Manuseio e leitura com 
instrumentos de medição            
Sistema de tolerâncias 
dimensional                                 
Calibradores 
 
Habilidades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação Teórica individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação Teórica individual; 

padrões para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
Organização;                     
Destreza e precisão;                  
Elaboração de relatórios;        
Utilização das normas e 
padrões para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização;                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Desempenho que evidencie a 
capacidade de especificar  e 
dimensionar com segurança 
os graus de qualidade de 
tolerância e ajuste, relativo a 
cada componente do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie a 



 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 
 

compõem projetos. Manusear instrumentos de 
medição   
Efetuar cálculos e elaborar 
relatórios.  
Bases Tecnológicas      
Leitura e interpretação de 
medidas                                       
Manuseio e leitura com 
instrumentos de medição            

Observação direta. 
 

Destreza e precisão;                  
Elaboração de relatórios;        
Utilização das normas e 
padrões para a realização do 
trabalho em questão. 
 

capacidade de especificar e 
dimensionar com segurança 
os graus de qualidade de 
tolerância e ajuste, relativo a 
cada componente do projeto. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- METROLOGIA; Telecurso – 2000 – Mecânica -   Editora – Globo 
 
- Máquinas, Formulário Técnico. A. l. Casillas – Editora Mestre Jou 

 

VI – 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. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Jurandir Curci Junior/Antônio Moacir de Sousa 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

. 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional de: Técnico em Mecânica 

Qualificação: Assistente de Processos Industriais 

Componente Curricular: Processos de Fabricação I 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Jurandir Curci Junior/Antônio Moacir de Sousa 

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

-Utilizar instrumentos de medidas mecânicas e elétricas. 

-Operar máquinas e ferramentas simples 
 
- Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho. 
 
- Identificar atos e condições inseguras. 
 
- Destinar aos locais apropriados os materiais descartáveis. 
 
- Manter os postos de trabalho em condições limpas e seguras. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
 



 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 
 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Processos de Fabricação I     Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
4 
5 

Avaliar tipos e características de máquinas 
e equipamentos utilizados em instalações 
industriais.  
 Avaliar métodos de utilização de 
instrumentos de medição e interpretações 
de suas leituras.  
Identificar processos produtivos.  
 Interpretar normas técnicas, pertinentes.  
Identificar características de operação de 
processos industriais. 
 
 
 
 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 
 

Manusear ferramentas, equipamentos e 
instrumentos de medição 
 Utilizar equipamentos de segurança.  
 Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de saúde e segurança 
do trabalho. 
Operar máquinas e equipamentos industriais 
simples  
 
 
 

1 
 
2 
3 
4 
 
 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Normas técnicas e Higiene e Segurança no 
Trabalho (EPI’s)  
 Tipos de ferramentas  
 Ferramentas manuais  
Operação com máquinas operatrizes e 
equipamentos industriais (furadeiras, plaina, 
motoesmeril, etc.)  
 Ajustagem  
 Especificação de ferramentas e máquinas  
 Cálculos pertinentes ao processo produtivo  
 Afiação de ferramentas  
 Leitura e interpretação de medidas  
 Ferramentas e cavacos  
 Fluido de corte. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de 
Mecânica II 
Componente Curricular: Processos de Fabricação I         Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar equipamentos de 
segurança.  
 Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
 

Normas técnicas e Higiene e 
Segurança no Trabalho (EPI’s) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
09 / 02 a 13 / 02 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição.  
 Utilizar equipamentos de 
segurança.  
 Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 

Tipos de ferramentas. Desbaste, 
Acabamento 

Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de desenho técnico. 
Utilização do laboratório de mecânica; 

 
16 / 02 a 20 / 02 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição.  
 Utilizar equipamentos de 
segurança.  
 Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 

Tipos de ferramentas. Sangrar 
Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de desenho técnico. 
Utilização do laboratório de mecânica; 

 
23 / 02 a 27 / 02 
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Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
 Utilizar equipamentos de 
segurança.  
 Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 

Ferramentas manuais 
Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de desenho técnico. 
Utilização do laboratório de mecânica; 

 
02 / 03 a 06 / 03 

 

Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 

Especificação de ferramentas e 
máquinas 

Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de desenho técnico. 
Utilização do laboratório de mecânica; 

 
09 / 03 a 13 / 03 

Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 

 Especificação de ferramentas e 
máquinas 

Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de desenho técnico. 
Utilização do laboratório de mecânica; 

 
16 / 03 a 20 / 03 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
 Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 

Ajustagem. Traçagem 
Leitura e Interpretação de instrumentos de 
medição no laboratório de mecânica; 

 
23 / 03 a 27 / 03 
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Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  

Ajustagem. Furação 
Interpretação de desenho técnico. Utilização do 
laboratório de mecânica; 

 
30 / 03 a 02 / 04 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 

Ajustagem. Acabamento 
Interpretação de desenho técnico. Utilização do 
laboratório de mecânica; 

 
06 / 04 a 10 / 04 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
 
 
 
 

Especificação de ferramentas e 
máquinas 

Aula expositiva. Utilização de máquinas e 
ferramentas no laboratório de mecânica; 

13 / 04 a 17 / 04 



 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 

Cálculos pertinentes ao processo 
produtivo. RPM 

Aula expositiva. Utilização do laboratório de 
mecânica; 

 
22 / 04 a 24 / 04 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 

Leitura e interpretação de medidas 
Aula expositiva. Leitura e Interpretação de 
instrumentos de medição no laboratório de 
mecânica; 

 
27 / 04 a 30 / 04 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  

Afiação de ferramentas. Desbaste 
Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de desenho técnico. 
Utilização do laboratório de mecânica 

 
04 / 04 a 80 / 05 
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Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples 

Afiação de ferramentas. 
Acabamento 

Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de desenho técnico. 
Utilização do laboratório de mecânica 

 
11 / 05 a 15 / 05 

 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples 

Afiação de ferramentas. Roscas 
Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Leitura e Interpretação de desenho técnico. 
Utilização do laboratório de mecânica 

 
18 / 05 a 22 / 05 



 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 
 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples 

Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 

industriais. Furadeiras. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. Leitura e Interpretação de desenho 
técnico. Utilização do laboratório de mecânica  

 
25 / 05 a 29 / 05 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples 

Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 

industriais. Plaina. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. Leitura e Interpretação de desenho 
técnico. Utilização do laboratório de mecânica 

 
01 / 05 a 03 / 05 



 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 
 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples 

Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 

industriais. Motoesmeril. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. Leitura e Interpretação de desenho 
técnico. Utilização do laboratório de mecânica 

 
08 / 06 a 12 / 06 

Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples 

Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 
industriais. Torno mecânico 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. Leitura e Interpretação de desenho 
técnico. Utilização do laboratório de mecânica 

 
15 / 06 a 19 / 06 
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Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  

Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 

industriais. Fresadora 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. Leitura e Interpretação de desenho 
técnico. Utilização do laboratório de mecânica 

 
22 / 06 a 26 / 06 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  

Ferramentas e cavacos 
Aula demonstrativa, comentada e discutida. 
Utilização do laboratório de mecânica 

 
29 / 06 a 03 / 07 

Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  

 

Fluido de corte 
Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. Utilização do laboratório de mecânica 

 
06 / 07 a 07 / 07 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 
 
Componente Curricular: Processos de Fabricação I          Módulo: I 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Avaliar tipos e características 
de máquinas e equipamentos 
utilizados em instalações 
industriais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição. 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  
Bases Tecnológicas: 
Normas técnicas e Higiene e 
Segurança no Trabalho (EPI’s)  
Tipos de ferramentas  
Ferramentas manuais  
Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 
industriais (furadeiras, plaina, 
motoesmeril, etc.)  
Cálculos pertinentes ao 
processo produtivo  
Leitura e interpretação de 
medidas  

Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução de 
processos de usinagem. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade de 
executar e avaliar o 
processo produtivo. 

b)  A aplicação de 
normas técnicas 
higiene e segurança 
no trabalho 
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Avaliar métodos de utilização 
de instrumentos de medição e 
interpretações de suas 
leituras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar processos 
produtivos 
 
 
 
 
 

Ferramentas e cavacos  
 
Habilidades: 
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  
Bases Tecnológicas: 
Ferramentas manuais  
Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 
industriais (furadeiras, plaina, 
motoesmeril, etc.)  
Ajustagem  
Cálculos pertinentes ao 
processo produtivo  
Leitura e interpretação de 
medidas  
Ferramentas e cavacos  
 
Habilidades: 
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 

 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 

 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução de 
processos de usinagem;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução de 
processos de usinagem;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 

 
 

Desempenho que 
evidencie: 

a) A capacidade de 
executar e avaliar o 
processo produtivo. 

b)  A aplicação de 
normas técnicas 
higiene e segurança 
no trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que 
evidencie: 
a) A capacidade de 

executar e avaliar 
o processo 
produtivo. 

b)  A aplicação de 
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Interpretar normas técnicas, 
pertinentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  
Bases Tecnológicas: 
Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 
industriais (furadeiras, plaina, 
motoesmeril, etc.)  
Ajustagem  
Especificação de ferramentas e 
máquinas  
Cálculos pertinentes ao 
processo produtivo  
Afiação de ferramentas  
Leitura e interpretação de 
medidas  
Ferramentas e cavacos  
Fluido de corte.  
 
Habilidades: 
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  
Bases Tecnológicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destrezae precisão; 
Elaboraçãoe execução de 
processos de usinagem;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 
 
 
 
 
 
 

normas técnicas 
higiene e 
segurança no 
trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que 
evidencie: 
a) A capacidade de 

executar e avaliar 
o processo 
produtivo. 

b) A aplicação de 
normas técnicas 
higiene e 
segurança no 
trabalho 
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Identificar características de 
operação de processos 
industriais. 

Normas técnicas e Higiene e 
Segurança no Trabalho (EPI’s)  
Tipos de ferramentas  
Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 
industriais (furadeiras, plaina, 
motoesmeril, etc.)  
Ajustagem  
Especificação de ferramentas e 
máquinas  
Cálculos pertinentes ao 
processo produtivo  
Afiação de ferramentas  
Leitura e interpretação de 
medidas  
Ferramentas e cavacos  
Fluido de corte.  
 
Habilidades: 
Manusear ferramentas, 
equipamentos e instrumentos 
de medição 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Ler e interpretar desenho. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do trabalho. 
Operar máquinas e 
equipamentos industriais 
simples  
Bases Tecnológicas: 
Normas técnicas e Higiene e 
Segurança no Trabalho (EPI’s)  
Tipos de ferramentas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática e 
individual; 
Observação direta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza e precisão; 
Elaboração e execução de 
processos de usinagem;. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que 
evidencie: 
a) A capacidade de 

executar e avaliar 
o processo 
produtivo. 

b) A aplicação de 
normas técnicas 
higiene e 
segurança no 
trabalho 
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Ferramentas manuais  
Operação com máquinas 
operatrizes e equipamentos 
industriais (furadeiras, plaina, 
motoesmeril, etc.) 
Especificação de ferramentas e 
máquinas  
Cálculos pertinentes ao 
processo produtivo  
Afiação de ferramentas  
Fluido de corte.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- METROLOGIA; Telecurso – 2000 – Mecânica -   Editora – Globo 
 
- Máquinas, Formulário Técnico. A. l. Casillas – Editora Mestre Jou 

 

VI – 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. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Jurandir Curci Junior/Antônio Moacir de Sousa 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

. 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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Ensino Técnico 

1º Semestre 
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ETEC  Dr. Júlio Cardoso 

Código: : 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional:  Técnico em Mecânica 

Qualificação: Assistente de Processos Industriais Módulo:I 

Componente Curricular:  Desenho Técnico I 

C.H. Semanal: 5 Professor: Edson Batista Rodrigues 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 ♦ Elaborar e interpretar desenho técnico.  
 ♦ Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho. 
 - Interpretar desenhos técnicos.   
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:    Desenho Técnico                                               Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 

 

 Correlacionar técnicas de desenho e de 
representação gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e geométricos.  

 Identificar normas técnicas pertinentes.  
selecionar materiais específicos para 
desenho  

Correlacionar técnicas de desenho e de 
representação gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e geométricos.  

 Identificar normas técnicas pertinentes.  
selecionar materiais específicos para 
desenho 

Correlacionar técnicas de desenho e de 
representação gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e geométricos.  

 Identificar normas técnicas pertinentes.  
selecionar materiais específicos para 
desenho 
Identificar normas técnicas pertinentes. 
selecionar materiais específicos para 
desenho 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 

 Elaborar croqui e desenhos (1)  

 Aplicar normas técnicas referentes ao 
desenho.(2)  
 Usar material específicopara desenhos (3)  

Elaborar croqui e desenhos (1)  

 Aplicar normas técnicas referentes ao 
desenho.(2)  
 Usar material específico para desenhos (3) 

Elaborar croqui e desenhos (1)  

 Aplicar normas técnicas referentes ao 
desenho.(2)  
 Usar material específico para desenhos (3) 

Elaborar croqui e desenhos (1)  

  
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 
 
 

 
 Caligrafia técnica  
 Tipos de linhas  
 Perspectivas  
 Projeções ortográficas 
 Escalas  
 Cotagem  
 Cortes  
 Vistas Auxiliares  
 Desenho de Conjunto  
 Legenda  
 Materiais  
 Acabamento  
 Simbologia (ajuste e tolerância)  
  Normas ABNT  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
        Desenvolvimento do projeto interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de Mecânica II 
       Componente Curricular:   Desenho Técnico                                               Módulo:I 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Elaborar croquis e 
desenhos. 

Caligrafia técnica; Normas ABNT  
 

Aula expositiva 09 / 02 a 20 / 02 

1. Elaborar croquis e 
desenhos. 

Tipos de linhas  
 

Aula expositiva 23 / 02 a 06 / 03         

1. Elaborar croquis e 
desenhos. 

Perspectivas Aula expositiva, demonstrativa 09 / 03 a 20 / 03         

2. Aplicar normas técnicas 
referentes ao desenho. 

Projeções ortográficas Aula expositiva, demonstrativa 23 / 03 a 10 / 04         

2. Aplicar normas técnicas 
referentes ao desenho. 

Escalas Aula expositiva, demonstrativa, comentada 13 / 04 a 30 / 04       

2. Aplicar normas técnicas 
referentes ao desenho. 

Cortes  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada 04 / 05 a 15 / 05      

3. Usar material específico 
para desenhos. 

Cortes Solução de problemas e seminários 18 / 05 a 29 / 05         

3. Usar material específico 
para desenhos. 

Vistas Auxiliares Solução de problemas e seminários 01 / 06 a 12 / 06         

3. Usar material específico 
para desenhos. 

Desenho de Conjunto  
 

trabalhos em grupo 15 /06 a 26 / 06           

3. Usar material específico 
para desenhos. 

Desenho de Conjunto  
 

trabalhos em grupo 29 / 06 a 07 / 07        
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

   Desenho Técnico                                               Módulo:I 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Correlacionar técnicas de 
desenho e de representação 
gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e 
geométricos.  

 

 

 Identificar normas técnicas 
pertinentes.  
selecionar materiais 
específicos para desenho  
 
 

Correlacionar técnicas de 
desenho e de representação 
gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e 
geométricos.  

 

 

 Identificar normas técnicas 
pertinentes.  
selecionar materiais 
específicos para desenho 
 
 

Correlacionar técnicas de 
desenho e de representação 
gráfica com seus 

Habilidades: 
Dimensionar e especificar 
materiais.  
Efetuar  cálculos e elaborar 
relatórios técnicos.  
Realizar levantamento técnico  
Efetuar cálculos e identificar os 
materiais quanto a sua 
capacidade de carga e 
tensões. 
Bases Tecnológicas: 
Propriedades mecânicas dos 
materiais 
Tensão admissível e fator de 
segurança 
Classes de Resistência:Tração;  
Flexão; Compressão; 
Cisalhamento;   Torção; Flexo-
torção. 
Propriedade dos materiais   
Ensaios tecnológicos de 
materiais destrutivos e não 
destrutivos:Tração; Dureza; 
Impacto; Dobramento 
Tabelas normalizadas 
Catálogos dos fabricantes 
 
 
 
 
Habilidades: 

Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
 
Avaliação escrita. 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Avaliação escrita. 
 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
 
Avaliação escrita. 
Pesquisa e apresentação 
Relatórios de discussão 
Elaboração de projetos 
técnicos 
Estudo de situações 
problemas. 
 
 

 
Organização; 
Destreza; 
 
 
 
 
 
 
Elaboração de projetos. 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
 
 
 
Capacidade para analisar e 
avaliar o desenvolvimento de 
projetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
m) A capacidade de ler 

e interpretar 
desenhos,   

n) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

o) O conhecimento 
sobre usinagem e 
maquinas 
operatrizes. 
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fundamentos matemáticos e 
geométricos.  

 

 

 

 Identificar normas técnicas 
pertinentes.  
selecionar materiais 
específicos para desenho 
 
 
Identificar normas técnicas 
pertinentes. 
 
selecionar materiais 
específicos para desenho 
 

Realizar levantamento técnico  
Efetuar cálculos e identificar os 
materiais quanto a sua 
capacidade de carga e 
tensões. 
Bases Tecnológicas: 
Propriedades mecânicas dos 
materiais 
Tensão admissível e fator de 
segurança 
Tabelas normalizadas 
Catálogos dos fabricantes 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Polillo, A – Tecnologia Aplicada; 

Macorim, U. A., Tecnologia Prática Industrial. 

Revistas e sites específicos; 

Vídeos; 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua     (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Utilização de atividades com metodologia diferenciada e a reorientação da aprendizagem organizada da 
seguinte forma: 
- Contínua e integrada ao processo de aprendizagem, com o objetivo de oferecer ao aluno condições de 
aprender o que esta sendo ensinado. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Edson Batista Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     
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ETEC Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecânica 

Qualificação: Assistente de Processos Industriais  Módulo: I 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Mecânica   

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Edson Batista Rodrigues 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
♦ Desenvolver trabalhos com recursos de Informática. 

♦ Aplicar as normas de Higiene e Segurança do Trabalho. 

- Utilizar recurso de Informática.  

- Utilizar instrumentos de Medição. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

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

 
Componente Curricular:   Aplicativos Informatizados em Mecânica  Módulo:    I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 

 
 
3 

1. Avaliar recursos de  
informática e suas aplicações.  
 
 
2. Elaborar relatórios,  
utilizando a linguagem de  
processamento de textos e  
planilhas.  
 
3. Redigir correspondência  
técnica. 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 

1. Utilizar recursos de  
informática.  
 
 
2. Utilizar softwareespecífico.  
 
3. Elaborar textos técnicos,  
comerciais, planilhas e  
formulários.  
 
 
4. Aplicar e expedir  
correspondências por meios  
informatizados. 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
4 

1. Processador de Textos:  
•Digitação e formatação usando  
textos relacionados com a área  
de mecânica  
 
2. Planilhas relacionadas com a  
área de mecânica:  
•Formulários;  
•Gráficos;  
•Funções  
 
3. Correspondência eletrônica  
 
4. Utilização do sistema operaciona 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
      Desenvolvimento do projeto interdisciplinar: Revitalização do Laboratório de Mecânica II 
 
Componente Curricular:  Aplicativos Informatizados em Mecânica                                 Módulo:    I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar recursos de informática. 

 
 

Processador de Textos 
 

 

Aulas expositiva no laboratório de informática. 

 
 

09 / 02 a 20 / 02 
 

Utilizar software específico. 

 
Processador de Textos 

Aulas expositiva no laboratório de informática. 

 
23 / 02 a 06 / 03 

Elaborar textos técnicos. 
comerciais, planilhas e 

formulários 
 

Digitação e formatação usando 
textos relacionados com a área de 

mecânica. 

 

Aulas demonstrativa  expositiva no laboratório de 
informática. 

 
09 / 03 a 20 / 03 

Elaborar textos técnicos. 
comerciais, planilhas e 

formulários 
 

Digitação e formatação usando 
textos relacionados com a área de 

mecânica. 

 

Aulas demonstrativa  expositiva no laboratório de 
informática. 

 
23 / 03 a 10 / 04 

Elaborar textos comerciais. 

Formatação usando textos 
relacionados com a área de 

mecânica. 

 

Aula comentada e discutida  no laboratório de 
informática. 

13 / 04 a 30 / 04 

Elaborar textos comerciais. 

Formatação usando textos 
relacionados com a área de 

mecânica. 

 

Aula comentada e discutida  no laboratório de 
informática. 

04 / 05 a 15 / 05 

Elaborar planilhas. Gráficos Aula demonstrativa no laboratório de informática 18 / 05 a 29 / 05 

Elaborar planilhas. Gráficos Aula demonstrativa no laboratório de informática 01 / 06 a 12 / 06 



 

Centro Paula Souza – 2015  

Elaborar formulários. Elaborar formulários. 
Aula comentada no laboratório de informática. 

 
15 /06 a 26 / 06 

Elaborar formulários. Elaborar formulários. 
Aula comentada no laboratório de informática. 

 
29 / 06 a 07 / 07 
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         IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
Componente Curricular:      Aplicativos Informatizados em Mecânica                Módulo:  I 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Avaliar recursos de 
informática e suas aplicações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar software específico.  
Elaborar textos técnicos, 
comerciais, planilhas e 
formulários. 
Aplicar e expedir 
correspondências por meios 
informatizados. 
Bases Tecnológicas: 
Processador de Textos: 
digitação e formatação usando 
textos relacionados com a área 
de mecânica.  
Planilhas: relacionadas com 
área de mecânica: formulários; 
gráficos;  
Funções.  
Correspondência eletrônica  
Utilização do sistema 
operacional 
 

Atividades práticas e 
individuais desenvolvidas no 
laboratório de informática; 
Observação direta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização; 
Destreza; 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar os softwares utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie: 
a) A capacidade de 

interpretar e utilizar os 
recursos de 
informática;  

b) A facilidade para 
interpretar normas 
técnicas. 

c) O conhecimento dos 
softwares e suas 
aplicações. 
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Elaborar relatórios, utilizando 
a linguagem de 
processamento de textos e 
planilhas.  
 

 

 

 

 

 

 

 Redigir correspondência 
técnica. 
 
 

Habilidades: 
Utilizar recursos de informática.  
Utilizar software específico.  
Elaborar textos técnicos, 
comerciais, planilhas e 
formulários. 
Aplicar e expedir 
correspondências por meios 
informatizados. 
Bases Tecnológicas: 
Processador de Textos: 
digitação e formatação usando 
textos relacionados com a área 
de mecânica.  
Planilhas: relacionadas com 
área de mecânica: formulários; 
gráficos;  
funções  
Correspondência eletrônica  
Utilização do sistema 
operacional 
Habilidades: 
Utilizar recursos de informática.  

Utilizar software 
específico.  
Elaborar textos técnicos, 
comerciais, planilhas e 
formulários. 
Aplicar e expedir 
correspondências por meios 
informatizados. 
Bases Tecnológicas: 
Processador de Textos: 
digitação e formatação usando 
textos relacionados com a área 
de mecânica. 

 
Atividades e exercício 
individuais executados no 
laboratório de informática; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática no 
laboratório de informática; 
 

 

Organização; 
Destreza; 
Utilização das normas 
indicadas para a realização do 
trabalho em questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar os softwares utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Utilização das normas 
indicadas para a 
realização do trabalho em 
questão;  
Capacidade para analisar e 
avaliar os softwares utilizados. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Polillo, A – Tecnologia Aplicada; 

Macorim, U. A., Tecnologia Prática Industrial. 

Revistas e sites específicos; 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Utilização de recuperação contínua com metodologia diferenciada e a reorientação da aprendizagem 
organizada da seguinte forma:                                                                         
- Integrada ao processo de aprendizagem, com o objetivo de oferecer ao aluno condições de aprender o 
que esta sendo ensinado.                                                   

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Edson Batista Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

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

FRANCA–SP, 08 DE FEVEREIRO DE 2015 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


