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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. 
Adequar sistemas convencionais a tecnologias atuais de automação.  
Correlacionar técnicas de manutenção de sistemas automatizados.  
Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas.  
Identificar características de operação e controle de processos industriais.  
Verificar características técnicas de sistemas de automação.  
Especificar materiais e componentes para automatização do processo e produto.  
Verificar características técnicas de sistemas de automação com base na documentação técnica.  
Realizar manutenção preventiva de sistemas de automação.  

Realizar manutenção corretiva de sistemas de automação.  

Analisar falhas de sistemas de automação.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

 
Componente Curricular:  Instalações e Comandos Elétricos                                                                                                         Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar condições técnicas, econômicas e 
ambientais.  
Atuar na concepção de projetos de 
instalação de máquinas e comandos 
elétricos.  
Avaliar as características de materiais e 
componentes utilizados em instalações 
elétricas industriais.  
Interpretar catálogos, manuais e tabelas 
técnicas de instalação de máquinas e 
comandos elétricos.  
Interpretar projetos e layout de instalação 
de máquinas e comandos elétricos.  
Acompanhar testes de funcionamento de 
máquinas e equipamentos.  
Diagnosticar falhas e defeitos em 
instalações e equipamentos.  
Interpretar croqui, esquemas de 
instalações industriais.  
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 
 
9 
 

10 
 
 
 
 

Aplicar normas técnicas, padrões e legislação.  
Especificar e relacionar materiais elétricos.  
Executar ligações e interligações do sistema 
elétrico.  
Efetuar os cálculos de potências elétricas.  
Definir fatores de demanda em função das 
necessidades do projeto.  
Dimensionar condutores e eletrodutos.  
Dimensionar os dispositivos de proteção.  
Reconhecer as causas do baixo fator de 
potência.  
Identificar as principais simbologias de 
instalações elétricas.  
Utilizar instrumentos e equipamentos de medição 
e testes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noções de eletromagnetismo 
Corrente alternada monofásica:  
Frequência e impedância;  
Tensão e corrente elétrica;  
Potências  
Noções Gerais em Instalações elétricas:  
Conceito;  
Principais simbologias utilizadas;  
Diagramas multifilar e unifilares;  
Condutores elétricos;  
Capacidade de condução de corrente e 
queda de tensão;  
Coordenação condutor x proteção;  
Fatores de demanda;  
Dimensionamento e manutenção de circuitos 
de iluminação e de força motriz;  
Quadros de distribuição e comandos;  
Proteção contra sobrecargas e curtos-
circuitos;  
Métodos de instalação de condutores;  
Normas e padrões;  
Principais falhas e defeitos de instalações 
industriais  
Disjuntores:  
Conceito;  
Corrente e tensões nominais;  
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruptura 
Reles:  
Tipos:  
Magnéticos;  
Térmicos;  
Eletrônicos  
Características de funcionamento;  
Função dos relês:  
Proteção;  
Controle;  
Sinalização  
Contator:  
Conceito;  
Partes principais;  
Tipos de contator;  
Vida útil;  
Corrente de operação;  
Sub-tensão  
Fator de potência:  
Conceito;  
Causas;  
Correção  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Instalações e Comandos Elétricos                                                                                                     Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Especificar e relacionar 
materiais elétricos.  
Executar ligações e 
interligações do sistema 
elétrico.  
Efetuar os cálculos de 
potências elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noções de eletromagnetismo 
Corrente alternada monofásica:  
Frequência e impedância;  
Tensão e corrente elétrica;  
Potências 

Aula expositiva com apresentação dos conceitos 
fundamentais do magnetismo e eletromagnetismo 
Demonstrações práticas dos conceitos 
fundamentais do magnetismo e eletromagnetismo 
Aula expositiva com apresentação da corrente 
alternada monofásica 
Demonstração com análise análise da corrente 
alternada monofásica e seus parâmetros 

 
11/02 a 04/03 
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Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação.  
Especificar e relacionar 
materiais elétricos.  
Executar ligações e 
interligações do sistema 
elétrico.  
Efetuar os cálculos de 
potências elétricas.  
Definir fatores de demanda em 
função das necessidades do 
projeto.  
Dimensionar condutores e 
eletrodutos.  
Dimensionar os dispositivos de 
proteção. 
Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição e 
testes. 

Noções Gerais em Instalações 
elétricas:  
Conceito;  
Principais simbologias utilizadas;  
Diagramas multifilar e unifilares;  
Condutores elétricos;  
Capacidade de condução de 
corrente e queda de tensão;  
Coordenação condutor x proteção;  
Fatores de demanda;  
Dimensionamento e manutenção 
de circuitos de iluminação e de 
força motriz;  
Quadros de distribuição e 
comandos;  
Proteção contra sobrecargas e 
curtos-circuitos;  
Métodos de instalação de 
condutores;  
Normas e padrões;  
Principais falhas e defeitos de 
instalações industriais  
Disjuntores:  
Conceito;  
Corrente e tensões nominais;  
Ruptura 

 

Aula expositiva com noções sobre instalações 
elétricas 
Aula expositiva com apresentação dos materiais e 
dispositivos utilizados em instalações elétricas  
Aulas práticas com aplicações de materiais e 
dispositivos utilizados em instalações elétricas 
elétricos 
Simulação de defeitos 
Projeto de instalações elétricas de uma indústria 

 
07/03 a 06/05 
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Especificar e relacionar 
materiais elétricos.  

 

Reles:  
Tipos:  
Magnéticos;  
Térmicos;  
Eletrônicos  
Características de funcionamento;  
Função dos relês:  
Proteção;  
Controle;  
Sinalização  

Aula expositiva com a apresentação do princípio 
de funcionamento e tipos de relés 
Aulas práticas com aplicações de relés 

09/05 a 27/05 

Especificar e relacionar 
materiais elétricos.  

 

Contator:  
Conceito;  
Partes principais;  
Tipos de contator;  
Vida útil;  
Corrente de operação;  
Sub-tensão 

Aula expositiva com a apresentação do princípio 
de funcionamento dos contatores 
Aulas práticas com aplicações de contatores 

30/05 a 17/06 

Reconhecer as causas do 
baixo fator de potência 

Fator de potência:  
Conceito;  
Causas;  
Correção  

Aula expositiva com a apresentação com 
apresentação do fator de potência e das causas 
do baixo fator de potência 
Exercícios de aplicação do fator de potência e a 
sua correção 

 

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

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar condições técnicas, 
econômicas e ambientais.  
 
 
Atuar na concepção de projetos de 
instalação de máquinas e 
comandos elétricos.  
 
 
Avaliar as características de 
materiais e componentes utilizados 
em instalações elétricas industriais. 
 
 
 
 
Interpretar catálogos, manuais e 
tabelas técnicas de instalação de 
máquinas e comandos elétricos.  
  
 
 
Interpretar projetos e layout de 
instalação de máquinas e 
comandos elétricos.  
 
 

Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
 
Observação direta nas aulas práticas  
Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
 
 
Observação direta nas aulas práticas  
Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
 
Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
 

Analise das condições técnicas, 
econômicas e ambientais na 
elaboração do projeto  
 
Aplicação correta das normas técnicas 
Criatividade 
Clareza 
Objetividade 
 
Aplicação correta, nas aulas práticas e 
no projeto, dos materiais e 
componentes utilizados em instalações 
elétricas industriais 
Coerência 
Objetividade 
 
Utilização correta, nas aulas práticas e 
no projeto, de manuais e tabelas 
técnicas 
Criatividade 
Objetividade 
 
Utilização correta da simbologia e 
diagramas 
Coerência  
Cuidado 
 

Demonstra preocupação com as com 
as condições  técnicas, econômicas e 
ambientais  
 
Aplica corretamente as normas 
técnicas 
Demonstra criatividade, clareza e 
objetividade  
 
Aplica corretamente os materiais e 
componentes utilizados em instalações 
elétricas industriais 
Demonstra coerência e objetividade 
 
 
 
Utiliza corretamente manuais e tabelas 
técnicas 
Demonstra criatividade e objetividade 
 
 
 
Utiliza corretamente a simbologia e os 
diagramas 
Demonstra coerência e cuidado 
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Acompanhar testes de 
funcionamento de máquinas e 
equipamentos. 
 
 
 
Diagnosticar falhas e defeitos em 
instalações e equipamentos.  
 
 
 
Interpretar croqui, esquemas de 
instalações industriais.  
 

Observação direta nas aulas práticas  
 
 
 
 
 
Atividades práticas com simulação de 
defeitos 
Observação direta nas aulas práticas 
 
 
Observação direta nas aulas práticas  
 

Atenção ao adotar os procedimentos 
de testes de funcionamento de 
máquinas e equipamentos. 
Criatividade 
Coerência 
 
Segurança e rapidez para diagnosticar 
falhas e defeitos 
Criatividade 
Coerência 
 
Interpretação correta da simbologia e 
diagramas na execução de instalações 
Coerência  
Cuidado 
 
 
 
 

Adota com atenção os procedimentos 
de testes de funcionamento de 
máquinas e equipamentos. 
Demonstra criatividade e coerência 
 
 
Demonstra segurança e rapidez no 
diagnóstico de falhas e defeitos 
Demonstra criatividade e coerência 
 
 
Interpreta corretamente a simbologia e 
diagramas 
Demonstra coerência e cuidado 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 X X X X 

Março 
 
 

X X X X X 

Abril 
 
 

X X X X X 

Maio 
 
 

X X X X X 

Junho 
 
 

X X X X X 

Julho 
 
 

X X X X X 

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

Apostilas elaboradas pelo professor 
Normas técnicas 
Manuais, catálogos e tabelas 

 

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

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

 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
decorrentes da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, com recursos e metodologias 
diferenciados, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas 
forem constatadas com a reorientação da aprendizagem feita de forma individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo.  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2015 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): Herbet Ferreira do Espírito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data: 06/07/2015   
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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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. 
Adequar sistemas convencionais a tecnologias atuais de automação.  
Correlacionar técnicas de manutenção de sistemas automatizados.  
Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas.  
Identificar características de operação e controle de processos industriais.  
Verificar características técnicas de sistemas de automação.  
Especificar materiais e componentes para automatização do processo e produto.  
Verificar características técnicas de sistemas de automação com base na documentação técnica.  
Realizar manutenção preventiva de sistemas de automação.  

Realizar manutenção corretiva de sistemas de automação.  

Analisar falhas de sistemas de automação.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

 
Componente Curricular:  Princípios de Eletrônica                                                                                                                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 

 

Relacionar as grandezas elétricas, físicas e 
matemáticas.  
Identificar os componentes e os elementos 
básicos dos circuitos.  
Selecionar adequadamente as grandezas 
e escalas dos instrumentos de medição.  
Demonstrar organização, asseio e 
responsabilidade.  
Relacionar os conceitos fundamentais 
(teoria) com a prática.  

1 
 
 

2.1 
 

2.2 
 
 

2.3 
 

2.4 
 

3.1 
 

3.2 
3.3 

Executar cálculos básicos dos conceitos 
fundamentais de elétrica, aplicação das leis de 
Ohm.  
Utilizar instrumentos e equipamentos de medição 
e teste.  
Efetuar ensaios, respeitando as características e 
limitações técnicas de componentes e circuitos 
elétricos básicos.  
Aplicar metodologia de correta utilização de 
equipamentos e instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada ao ambiente 
laboratorial.  
Interpretar esquemas e montar circuitos elétricos 
básicos.  
Realizar montagem de circuitos elétricos básicos.  
Efetuar ensaios, respeitando as características e  
limitações técnicas de componentes e circuitos 
elétricos básicos.  
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Conceitos Fundamentais de Eletricidade:  
Carga elétrica;  
Processos de eletrização;  
Condutores e isolantes;  
Força elétrica;  
Campo elétrico;  
Potencial elétrico;  
Tensão;  
Corrente elétrica;  
Efeitos ocasionados pela passagem da 
corrente elétrica;  
Resistência elétrica;  
Potência elétrica;  
Energia elétrica  
Resistores ôhmicos e não ôhmicos;  
Fixos e variáveis;  
Especificações de resistores (código de 
cores e potência);  
Parâmetros de um gerador ou fonte de 
tensão  
Multímetro Analógico e Digital:  
Medições das principais grandezas elétricas:  
Tensão;  
Corrente;  
Resistência  
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4 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 

1ª e 2ª Lei de Ohm; Potência elétrica e 
energia elétrica 
Associação de Resistores:  
Série;  
Paralela;  
Mista  
Conceito de resistor equivalente  
Circuitos Básicos em Corrente Contínua:  
Elementos de um circuito:  
Ramo;  
Nó;  
Malha  
Leis de Kirchhoff:  
1ª Lei de Kirchhoff (ou Lei dos Nós);  
2ª Lei de Kirchhoff (ou Lei das Malhas)  
Métodos de análise/ resolução de circuitos 
em DC:  
Aplicação das Leis de Kirchhoff  
Regras de segurança, limpeza e organização 
dentro do ambiente laboratorial  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Princípios de Eletrônica                                                                                                                 Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição e 
teste.  
Efetuar ensaios, respeitando 
as características e limitações 
técnicas de componentes e 
circuitos elétricos básicos.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada 
ao ambiente laboratorial.  

 

Conceitos Fundamentais de 
Eletricidade:  
Carga elétrica;  
Processos de eletrização;  
Condutores e isolantes;  
Força elétrica;  
Campo elétrico;  
Potencial elétrico;  
Tensão;  
Corrente elétrica;  
Efeitos ocasionados pela 
passagem da corrente elétrica;  
Resistência elétrica;  
Potência elétrica;  
Energia elétrica  
Resistores ôhmicos e não 
ôhmicos;  
Fixos e variáveis;  
Especificações de resistores 
(código de cores e potência);  
Parâmetros de um gerador ou 
fonte de tensão  
Multímetro Analógico e Digital:  
Medições das principais 
grandezas elétricas:  
Resistência  

Aula expositiva com apresentação dos conceitos 
fundamentais da eletricidade 
Aula expositiva com apresentação dos  resistores 
(código de cores e potência) e características 
construtivas 
Aulas práticas com leitura do valor nominal de 
resistores e medição de resistência elétrica 
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 
11/02 a 26/02 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição e 
teste.  
Efetuar ensaios, respeitando 
as características e limitações 
técnicas de componentes e 
circuitos elétricos básicos.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada 
ao ambiente laboratorial.  

Conceitos Fundamentais de 
Eletricidade:  
Tensão;  
Corrente elétrica 

Aula expositiva com revisão dos conceitos de 
tensão e corrente 
Aulas práticas com medição de tensão e corrente 
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 
29/ 02 a 18/03 

Executar cálculos básicos dos 
conceitos fundamentais de 
elétrica, aplicação das leis de 
Ohm.  
Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição e 
teste.  
Efetuar ensaios, respeitando 
as características e limitações 
técnicas de componentes e 
circuitos elétricos básicos.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada 
ao ambiente laboratorial.  
Interpretar esquemas e montar 
circuitos elétricos básicos.  

1ª e 2ª Lei de Ohm; Potência 
elétrica e energia elétrica 

 

Aula expositiva com revisão da 1ª lei de Ohm, 
potência elétrica e energia elétrica 
Aulas práticas de laboratório com aplicação da 1ª 
lei de Ohm, potência elétrica e energia elétrica  
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 

 
21/03 a 15/04 
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Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição e 
teste.  
Efetuar ensaios, respeitando 
as características e limitações 
técnicas de componentes e 
circuitos elétricos básicos.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada 
ao ambiente laboratorial.  
Interpretar esquemas e montar 
circuitos elétricos básicos.  
Realizar montagem de circuitos 
elétricos básicos.  
Efetuar ensaios, respeitando 
as características e  
limitações técnicas de 
componentes e circuitos 
elétricos básicos.  

Associação de Resistores:  
Série;  
Paralela;  
Mista  
Circuitos Básicos em Corrente 
Contínua:  
Elementos de um circuito:  
Ramo;  
Nó;  
Malha  

 

Aula expositiva com revisão da associação de 
resistores e análise das características de circuitos 
resistivos 
Aulas práticas de laboratório com aplicação de 
circuitos série, paralelo e misto 
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 
18/04 a 20/05 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

Executar cálculos básicos dos 
conceitos fundamentais de 
elétrica, aplicação das leis de 
Ohm.  
Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição e 
teste.  
Efetuar ensaios, respeitando 
as características e limitações 
técnicas de componentes e 
circuitos elétricos básicos.  
Aplicar metodologia de correta 
utilização de equipamentos e 
instrumentos de medição.  
Adotar uma postura adequada 
ao ambiente laboratorial.  
Interpretar esquemas e montar 
circuitos elétricos básicos.  
Realizar montagem de circuitos 
elétricos básicos.  
Efetuar ensaios, respeitando 
as características e  
limitações técnicas de 
componentes e circuitos 
elétricos básicos.  
 
 
 
 
 

 

Leis de Kirchhoff:  
1ª Lei de Kirchhoff (ou Lei dos 
Nós);  
2ª Lei de Kirchhoff (ou Lei das 
Malhas)  
Métodos de análise/ resolução de 
circuitos em DC:  
Conceito de resistor equivalente;  
Aplicação das Leis de Kirchhoff  

Aula expositiva com revisão dos conceitos de nó, 
ramo, malha e das leis de Kirchhoff 
Aulas práticas de laboratório com aplicação das 
Leis de  Kirchhoff  
Avaliação das atividades desenvolvidas 

 
23/05 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Relacionar as grandezas elétricas, 
físicas e matemáticas.  
 
 
 
 
 
 
Identificar os componentes e os 
elementos básicos dos circuitos.  
 
 
 
 
Selecionar adequadamente as 
grandezas e escalas dos 
instrumentos de medição.  
 
 
 
Demonstrar organização, asseio e 
responsabilidade.  
 
 
Relacionar os conceitos 

Relatório de práticas/experimentos com 
conclusões baseadas na comparação 
dos resultados teóricos (valores 
nominais) com resultados práticos 
(valores reais) 
Observação direta    
Avaliação teórica 
 
Execução de práticas/experimentos 
com aplicação dos componentes e 
elementos básicos dos circuitos 
 
 
 
Execução de práticas/experimentos 
com a utilização de instrumentos e 
equipamentos de medição e teste 
 
 
 
Execução de práticas/experimentos 
com montagem de circuitos básicos e 
utilização de instrumentos e 
equipamentos de medição e teste 
Relatório de práticas/experimentos com 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
Criatividade e raciocínio lógico  
 
Criatividade 
Objetividade 
Segurança e rapidez para identificar os 
componentes e elementos básicos dos 
circuitos 
 
Segurança e rapidez para utilizar 
instrumentos e equipamentos de 
medição  
Precisão na interpretação dos 
resultados das medições.. 
 
Organização 
Asseio 
Criatividade 
Responsabilidade 
Clareza 

Relatórios objetivos com a análise dos 
resultados de forma clara e objetiva, 
uso correto de termos técnicos, 
linguagem adequada e coerência. 
Demonstra embasamento conceitual 
 
 
 
Demonstra criatividade e objetividade 
Demonstra segurança e rapidez para 
identificar os componentes e 
elementos básicos dos 
circuitos 
 
Demonstra segurança e rapidez para 
utilizar instrumentos e equipamentos 
de medição.  
Demonstra precisão na interpretação 
dos resultados das medições.. 
 
Demonstra organização asseio e 
responsabilidade na execução de 
práticas/experimentos com montagem 
de circuitos básicos 
Relatórios objetivos com a análise dos 
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fundamentais (teoria) com a prática. 
 
 
 
 
 
 
 

conclusões baseadas na comparação 
dos resultados teóricos (valores 
nominais) com resultados práticos 
(valores reais) 
Observação direta  
 

Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
Criatividade e raciocínio lógico  
 

resultados, comparando os resultados 
teóricos com os resultados práticos de 
forma clara e objetiva, uso correto de 
termos técnicos, linguagem adequada 
e coerência. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 X X X X 

Março 
 
 

X X X 
 

X 

Abril 
 
 

X X X 
 

X 

Maio 
 
 

X X X 
 

X 

Junho 
 
 

X X X 
 

X 

Julho 
 
 

X X X 
 

X 

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

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

 

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

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

 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
decorrentes da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, com recursos e metodologias 
diferenciados, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas 
forem constatadas com a reorientação da aprendizagem feita de forma individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo.  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Paulo Fernando Rosa de Vilhena 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2015 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): Herbet Ferreira do Espírito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data: 06/07/2015   
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 095           aprovado pela portaria Cetec nº   727          de  10/09/2015 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle de Processos Industriais 

Habilitação Profissional: de: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

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 – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

Componente Curricular:  Segurança Ambiental e do Trabalho                                                                                                                 Módulo: 
 
 

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  
Ergonomia  
Riscos ambientais com agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos e 
acidentes. 
 Mapas de Risco  
Prevenção e proteção contra incêndios  
Equipamentos de proteção  
CIPA; 
Histórico da Segurança do Trabalho  
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: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar as legislações brasileira 
NBR e NR’s pertinentes.  
Conhecer as aplicações e 
utilizar os  EPI e EPC.  
Aplicar as normas técnicas 
deproteção ao ambiente de 
trabalho 

 

Saúde e segurança no trabalho  
Métodos de prevenção contra 
acidentes no trabalho. 
Equipamentos de proteção 

 

Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.   

 
11/02   a 23/02     

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

 

Riscos ambientais com agentes 
físicos, químicos e biológicos. 
Ergonomia  

 

Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.   

 
23/02   a   29/03 

Conhecer procedimentos de 
segurança e roteiros de 
execução.  
Executar procedimentos de 
prevenção de acidentes 

 

CIPA 
Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.   

 
            29/03 a 12/04 
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Executar procedimentos de 
prevenção de acidentes.  
Identificar e enumerar 
aplicações de cores na 
segurança do trabalho.  

 

Mapas de riscos 
Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.   

 
12/04   a   26/04 

Identificação de Perigos e 
Avaliação de Riscos. 

Prevenção e proteção contra 
incêndios  

 

Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.  
  

 
26/04 a 17/05 

Aplicar as legislações brasileira 
NBR e NR’s pertinentes.  

 

NR’s  
OHSAS 18001:2007 

 

Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.   
 

17/05  a  24/05 
 

Elaborar procedimentos de 
descartes de resíduos 
industriais de acordo com as  
normas.  

 

Gerenciamento de projeto  
Ambiental voltado para empresas  
NBR ISO 14001:2004 

 

Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.   

 
24/05 a 07/06 

Elaborar procedimentos de 
descartes de resíduos 
industriais de acordo com as  
normas.  

 

• Produção mais limpa  
• Uso racional da água  

 

Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.   

07/06  a   14/06 
 

Utilizar as boas práticas 
ambientais.  
Interpretar requisitos das 
normas 

 

• Tratamento de efluentes  

 

Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.   
 

 
14/06 a 21/06 

Utilizar as boas práticas 
ambientais.  
Interpretar requisitos das 
normas 

 

• Classificação de resíduos   
• Estudo de Impactos Ambientais   
 

Aula  expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida.   

21/06 a 06/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar legislação e as normas 
técnicas referentes ao processo, ao 
produto de saúde, segurança no  
trabalho, qualidade e ambientais.  

Pesquisas e apresentações escrita e 
comentada; 

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

Desempenho que evidencie o 
conhecimento das normas técnicas 
para elaboração dos trabalhos. 
 
 

Identificar as principais causas de 
acidentes de trabalho e métodos de  
prevenção.  
 

Pesquisas e apresentações escrita 
e comentada; 
Observação direta 
Avaliação escrita individual 

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

Desempenho que evidencie a 
capacidade para identificar  as 
principais causa de acidentes e 
métodos de prevenção 

Identificar e explicar os principais 
conceitos e métodos relativos à 
proteção e prevenção contra 
incêndios.  
 
 
 

Pesquisas e apresentações escrita 
e comentada; 
Observação direta 
Avaliação escrita individual 

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

Desempenho que evidencie o 
conhecimento dos principais conceitos 
e métodos de prevenção contra 
incêndio. 
 

Identificar os efeitos de ruídos 
ambientais.  
 

Pesquisas e apresentações escrita 
e comentada; 

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

Desempenho que evidencie a 
capacidade de identificar os efeitos de 
ruídos ambientais. 
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Selecionar e enunciar os usos dos 
E.P.I.’s e EPC’s.  
 

Pesquisas e apresentações escrita e 
comentada; 
Observação direta 
Avaliação escrita individual 

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

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

Identificar causas e prevenção de 
fadiga no trabalho 

Pesquisas e apresentações escrita e 
comentada; 
Observação direta 
Avaliação escrita individual 

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

Desempenho que evidencie o 
conhecimento das causas de fadiga no 
trabalho. 
 

Realizar estudos de impacto 
ambiental na empresa e aplicar as 
boas práticas ambientais. 
 
 

Pesquisas e apresentações escrita e 
comentada; 
Observação direta 
Avaliação escrita individual 

Organização; 
Coerência; 
Utilização correta das normas 
indicadas para a realização dos 
trabalhos.  
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 

  
X X 

Março 
 
 
 X 

   

Abril 
 
 
 X X 

  

Maio 
 

X 
 X 

   

Junho 
 
 
 

 
X 

  

Julho 
 
 
 

   
X 

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

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

 

 

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

Festa Junina, dia 24/06 e Visitas Técnicas a serem definidas. 
 

 

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

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Antônio Moacir de Sousa 

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº95             aprovado pela portaria Cetec nº727       de     10  / 09 /2015 

Etec  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

Componente Curricular: Medição e Controle 

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. 

 
Auxiliar nos processos produtivos de manufatura mecânica. 

Efetuar controle dimensional de peças. 
Realizar controle de qualidade. 
 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

Componente Curricular: Medição e Controle                                                                                                                  Módulo:I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 

2 
 

3 
4 
 
 

5 
 

Identificar e avaliar métodos de 
utilização de instrumentos de medição 
e interpretação de leituras. 
Ler, interpretar e analisar resultados de 
instrumentos de medição. 
Interpretar normas técnicas mecânicas. 
Avaliar metodologias de controle de 
qualidade dimensional e geométrica do 
processo produtivo. 
Interpretar manuais, catálogos 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ler e interpretar escalas de medidas. 
Manusear instrumentos de medição. 
Elaborar metodologia de controle geométrico 
e dimensional do processo. 
Especificar e utilizar equipamentos de 
controle.  
Aplicar as normas técnicas relativas à 
metrologia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
2 
3 
 
 
 

4 
5 
6 
7 
 

8 
    9 

Vocabulário técnico (VIM e SI).  
Leitura de escalas.  
Instrumentos de medição, paquímetro, 
micrômetro, relógio comparador, 
goniômetro, blocos padrões, régua e 
mesa seno.  
Calibradores e verificadores.  
Projetor de perfil.  
Rugosidade.  
Princípios de Tolerância geométrica e 
dimensional.  
Noções de calibração de instrumentos.  
Cuidado no armazenamento e manuseio 
dos instrumentos.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Medição e Controle                                                                                                                 Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Ler e interpretar escalas de 
medidas. 
Manusear instrumentos de 
medição. 

 

Leitura de escalas. (1, 2, 3) 
Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

11/02   a   25/02 

Ler e interpretar escalas de 
medidas. 
Manusear instrumentos de 
medição. 

 

Instrumentos de medição, 
paquímetro, micrômetro, relógio 
comparador, goniômetro, blocos 
padrões, régua e mesa seno. 
(1, 2, 3) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

25/02   a   25/03 

Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia. 

Calibradores e verificadores 
(1, 2, 3, 5) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

25/03   a   08/04 

Elaborar metodologia de 
controle geométrico e 
dimensional do processo. 

Projetor de perfil. 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

08/04   a   22/04 

Manusear instrumentos de 
medição. 
Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia 

Rugosidade. (1, 2, 3, 4, 5) 
Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

22/04   a   06/05 

Ler e interpretar escalas de 
medidas. 
Elaborar metodologia de 
controle geométrico e 
dimensional do processo. 
Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia. 

Princípios de Tolerância 
geométrica e dimensional. 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

06/05   a   20/05 
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Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia. 

Tolerâncias geométricas; 
Conceituações e aplicações. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

20/05   a   27/05 

Manusear instrumentos de 
medição. 
Especificar e utilizar 
equipamentos de controle. 

Tolerâncias e Ajustes 
dimensionais; 
Cálculos e consultas às 
tabelas. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

27/05   a   10/06 

Manusear instrumentos de 
medição. 
Especificar e utilizar 
equipamentos de controle. 

Noções de calibração de instrumentos. 

(1, 2, 3) 
Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

10/06    a    17/06 

Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia. 

Cuidado no armazenamento e 
manuseio dos instrumentos.  

(1, 2) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

17/06   a    06/07  
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar e avaliar métodos de 
utilização de instrumentos de 
medição e interpretação de leituras. 
 
 
 
 
Ler, interpretar e analisar resultados 
de instrumentos de medição. 
 
 
 
 
 
Interpretar normas técnicas 
mecânicas. 
. 
 
 
 
 
 
 

Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios  em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 

Organização; 
Destreza; 
Demonstração de conhecimento das 
medidas no sistema métrico e 
polegada. 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Demonstração de conhecimento das 
medidas e manuseio dos instrumentos 
de medição. 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Demonstração de conhecimento das 
medidas e manuseio dos aparelhos de 
medição e normas técnicas 
pertinentes. 
 
 
 

Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição  
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição 
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Avaliar metodologias de controle de 
qualidade dimensional e geométrica 
do processo produtivo. 
 
 
 
 
 
 
Interpretar manuais, catálogos e 
tabelas.  
 
 
 
 
 

Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 

 

Organização; 
Destreza; 
Demonstração de conhecimento das 
medidas e manuseio dos instrumentos 
de medição e normas técnicas e 
catálogos pertinentes. 
 
 
 
Organização; 
Atenção; 
Demonstração de conhecimentos par 
interpretar catálogos e tabelas. 
 
 
 

Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
x 

  
x 

 

Março 
 
 
x 

    

Abril 
 
 
x x x 

  

Maio 
 
 
 x x 

 
x 

Junho 
 
 
 x x 

  

Julho 
 
 
 

   
x 

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

Apostila do Telecurso 2000   
Apostilas elaboradas pelos professores 
Máquinas, Formulário Técnico. A. L. Casillas – Editora: Mestre Jou. 
Metrologia – Américo Yoshida – Editora Penteado ltda. 
 

 

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

Festa Junina, dia 24/06 e Visitas Técnicas a serem definidas. 
 

 

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

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Antônio Moacir de Sousa 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº95             aprovado pela portaria Cetec nº727       de     10  / 09 /2015 

Etec  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

Componente Curricular: Medição e Controle 

Módulo : I C. H. Semanal: 2,5 

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. 

 
Auxiliar nos processos produtivos de manufatura mecânica. 

Efetuar controle dimensional de peças. 
Realizar controle de qualidade. 
 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

Componente Curricular: Medição e Controle                                                                                                                  Módulo:I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 

2 
 

3 
4 
 
 

5 
 

Identificar e avaliar métodos de 
utilização de instrumentos de medição 
e interpretação de leituras. 
Ler, interpretar e analisar resultados de 
instrumentos de medição. 
Interpretar normas técnicas mecânicas. 
Avaliar metodologias de controle de 
qualidade dimensional e geométrica do 
processo produtivo. 
Interpretar manuais, catálogos 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ler e interpretar escalas de medidas. 
Manusear instrumentos de medição. 
Elaborar metodologia de controle geométrico 
e dimensional do processo. 
Especificar e utilizar equipamentos de 
controle.  
Aplicar as normas técnicas relativas à 
metrologia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
2 
3 
 
 
 

4 
5 
6 
7 
 

8 
    9 

Vocabulário técnico (VIM e SI).  
Leitura de escalas.  
Instrumentos de medição, paquímetro, 
micrômetro, relógio comparador, 
goniômetro, blocos padrões, régua e 
mesa seno.  
Calibradores e verificadores.  
Projetor de perfil.  
Rugosidade.  
Princípios de Tolerância geométrica e 
dimensional.  
Noções de calibração de instrumentos.  
Cuidado no armazenamento e manuseio 
dos instrumentos.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Medição e Controle                                                                                                                 Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Ler e interpretar escalas de 
medidas. 
Manusear instrumentos de 
medição. 

 

Leitura de escalas. (1, 2, 3) 
Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

11/02   a   25/02 

Ler e interpretar escalas de 
medidas. 
Manusear instrumentos de 
medição. 

 

Instrumentos de medição, 
paquímetro, micrômetro, relógio 
comparador, goniômetro, blocos 
padrões, régua e mesa seno. 
(1, 2, 3) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

25/02   a   25/03 

Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia. 

Calibradores e verificadores 
(1, 2, 3, 5) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

25/03   a   08/04 

Elaborar metodologia de 
controle geométrico e 
dimensional do processo. 

Projetor de perfil. 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

08/04   a   22/04 

Manusear instrumentos de 
medição. 
Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia 

Rugosidade. (1, 2, 3, 4, 5) 
Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

22/04   a   06/05 

Ler e interpretar escalas de 
medidas. 
Elaborar metodologia de 
controle geométrico e 
dimensional do processo. 
Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia. 

Princípios de Tolerância 
geométrica e dimensional. 
(1, 2, 3, 4, 5) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

06/05   a   20/05 
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Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia. 

Tolerâncias geométricas; 
Conceituações e aplicações. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

20/05   a   27/05 

Manusear instrumentos de 
medição. 
Especificar e utilizar 
equipamentos de controle. 

Tolerâncias e Ajustes 
dimensionais; 
Cálculos e consultas às 
tabelas. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

27/05   a   10/06 

Manusear instrumentos de 
medição. 
Especificar e utilizar 
equipamentos de controle. 

Noções de calibração de instrumentos. 

(1, 2, 3) 
Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

10/06    a    17/06 

Aplicar as normas técnicas 
relativas à metrologia. 

Cuidado no armazenamento e 
manuseio dos instrumentos.  

(1, 2) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

17/06   a    06/07  
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar e avaliar métodos de 
utilização de instrumentos de 
medição e interpretação de leituras. 
 
 
 
 
Ler, interpretar e analisar resultados 
de instrumentos de medição. 
 
 
 
 
 
Interpretar normas técnicas 
mecânicas. 
. 
 
 
 
 
 
 

Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios  em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 

Organização; 
Destreza; 
Demonstração de conhecimento das 
medidas no sistema métrico e 
polegada. 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Demonstração de conhecimento das 
medidas e manuseio dos instrumentos 
de medição. 
 
 
Organização; 
Destreza; 
Demonstração de conhecimento das 
medidas e manuseio dos aparelhos de 
medição e normas técnicas 
pertinentes. 
 
 
 

Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição  
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição 
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Avaliar metodologias de controle de 
qualidade dimensional e geométrica 
do processo produtivo. 
 
 
 
 
 
 
Interpretar manuais, catálogos e 
tabelas.  
 
 
 
 
 

Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática individual; 
Avaliação exercícios em grupo; 
Observação direta. 
 
 
 

 

Organização; 
Destreza; 
Demonstração de conhecimento das 
medidas e manuseio dos instrumentos 
de medição e normas técnicas e 
catálogos pertinentes. 
 
 
 
Organização; 
Atenção; 
Demonstração de conhecimentos par 
interpretar catálogos e tabelas. 
 
 
 

Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar; medidas, 
escalas instrumentos de medição 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
x 

  
x 

 

Março 
 
 
x 

    

Abril 
 
 
x x x 

  

Maio 
 
 
 x x 

 
x 

Junho 
 
 
 x x 

  

Julho 
 
 
 

   
x 

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

Apostila do Telecurso 2000   
Apostilas elaboradas pelos professores 
Máquinas, Formulário Técnico. A. L. Casillas – Editora: Mestre Jou. 
Metrologia – Américo Yoshida – Editora Penteado ltda. 
 

 

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

Festa Junina, dia 24/06   
Visitas Técnicas a serem definidas. 
 

 

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

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Hérbet Ferreira do Espirito Santo  
 
Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 95     aprovado pela portaria Cetec nº 727   de 10 /09 /2015 

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

Componente Curricular: Automação Mecatrônica I 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Jurandir Curci Junior 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Auxiliar nos processos produtivos de manufatura mecânica. 
Identificar componentes e atuadores hidráulicos e pneumáticos.  
Identificar materiais e componentes e suas características, utilizados em automação.  
Agir com iniciativa e atuar em equipe.  
Atuar com responsabilidade, segurança e ética ambiental.  
Propor soluções ergonômicas de segurança do trabalho e de preservação do meio ambiente.  

Identificar componentes para automação industrial.  
Auxiliar na manutenção corretiva básica de sistemas de automação.  
Auxiliar na elaboração de projetos de sistemas de automação.  

Identificar por meio de croqui melhorias implementadas nos sistemas de automação.  

Relatar resultados de ensaios e experimentos de sistemas mecatrônicos.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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Auxiliar na montagem de componentes mecânicos, hidráulicos e pneumáticos em sistemas de 
automação.  
Atuar em equipe.  

Manter-se atualizado tecnologicamente.  

Atuar com empatia.  

Agir com ética.  

Comunicar-se.  

Dar provas de dinamismo.  

Agir com iniciativa.  

Demonstrar autodisciplina.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Automação Mecatrônica I               Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 

Analisar circuitos básicos pneumáticos e 
hidráulicos.  
 
Projetar sistema de ar comprimido simples, 
selecionando os equipamentos em função 
de suas necessidades.  
 
Projetar sistemas hidráulicos, 
dimensionando seus componentes.  
 
Analisar e avaliar a dinâmica dos 
componentes em circuitos hidráulicos e 
pneumáticos. 
  
Avaliar e selecionar componentes e 

instrumentos de medição adequados 
aos circuitos hidráulicos e pneumáticos.  

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 

Distinguir meios de produção, distribuição e 
preparação para ar comprimido e fluído hidráulico. 
  
Distinguir propriedades e características de 
sistemas hidráulicos e pneumáticos.  
 
Elaborar diagramas de circuitos pneumáticos e 
hidráulicos.  
 
Interpretar leituras de instrumentos e 
equipamentos de medidas de pressão em 
sistemas hidráulicos e pneumáticos.  
 
Interpretar diagramas e simbologias de circuitos 
hidráulicos e pneumáticos.  
 
Montar sistemas hidráulicos e pneumáticos.  

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 

 

Mecânica de fluídos:  
Compressibilidade; Viscosidade; Vazão;  
Compressão  
 
Ar comprimido:  
Produção; Distribuição  
 
 Fluidos hidráulicos:  
Preparação; Distribuição  
 
 Bombas e reservatórios hidráulicos  
 
Simbologia utilizada em sistemas hidráulicos 
e pneumáticos – normas de padronização  
 
Componentes hidráulicos e pneumáticos:  
Compressores; Bombas; Atuadores;  
Unidade de conservação; Elementos lógicos 
  
Montagem e simulação de sistemas 
hidráulicos e pneumáticos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular: Automação Mecatrônica I               Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Distinguir meios de produção, 
distribuição e preparação para 
ar comprimido e fluído 
hidráulico. 
Interpretar leituras de 
instrumentos e equipamentos 
de medidas de pressão em 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos.  

Ar comprimido:  
Produção; Distribuição  
 

Aula expositiva, demonstrativa; comentada e 
discutida, no laboratório de automação.  
Elaboração de desenho;  

 
11 / 02 a 26 / 02 

Distinguir meios de produção, 
distribuição e preparação para 
ar comprimido e fluído 
hidráulico. 
Elaborar diagramas de 
circuitos pneumáticos e 
hidráulicos.  

Simbologia utilizada em sistemas 
hidráulicos e pneumáticos – 
normas de padronização  
 

Aula expositiva, demonstrativa; comentada e 
discutida, no laboratório de automação.  
Elaboração de desenho;  

 
29 / 02 a 18 / 03 

Interpretar leituras de 
instrumentos e equipamentos 
de medidas de pressão em 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos. 

Componentes hidráulicos e 
pneumáticos:  
Compressores; Bombas; 
Atuadores; Unidade de 
conservação; Elementos lógicos 

Aula expositiva, demonstrativa; comentada e 
discutida, no laboratório de automação.  
Elaboração de desenho;  

 
21 / 03 a 01 / 04 

Interpretar leituras de 
instrumentos e equipamentos 
de medidas de pressão em 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos. 

Componentes hidráulicos e 
pneumáticos:  
Compressores; Bombas; 
Atuadores; Unidade de 
conservação; Elementos lógicos 

Aula expositiva, demonstrativa; comentada e 
discutida, no laboratório de automação.  
Elaboração de desenho;  

 
04 / 04 a 15 / 04 
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Distinguir meios de produção, 
distribuição e preparação para 
ar comprimido e fluído 
hidráulico. 
Elaborar diagramas de 
circuitos pneumáticos e 
hidráulicos.   
Montar sistemas hidráulicos e 
pneumáticos. 

Montagem e simulação de 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos  
 

Aula expositiva, demonstrativa; comentada e 
discutida, no laboratório de automação.  
Elaboração de desenho; Exercícios de simulação. 

 
18 / 04 a 29 / 04 

 Distinguir meios de produção, 
distribuição e preparação para 
ar comprimido e fluído 
hidráulico. 
Elaborar diagramas de 
circuitos pneumáticos e 
hidráulicos.   
Montar sistemas hidráulicos e 
pneumáticos. 

Montagem e simulação de 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos  
 

Aula expositiva, demonstrativa; comentada e 
discutida, no laboratório de automação.  
Elaboração de desenho; Exercícios de simulação. 

 
02 / 05 a 20 / 05 

 Distinguir meios de produção, 
distribuição e preparação para 
ar comprimido e fluído 
hidráulico. 
Elaborar diagramas de 
circuitos pneumáticos e 
hidráulicos.   
Montar sistemas hidráulicos e 
pneumáticos. 

Montagem e simulação de 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos  
 

Aula expositiva, demonstrativa; comentada e 
discutida, no laboratório de automação.  
Elaboração de desenho; Exercícios de simulação. 

 
23 / 05 a 03 / 06 
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Distinguir meios de produção, 
distribuição e preparação para 
ar comprimido e fluído 
hidráulico. 
Interpretar leituras de 
instrumentos e equipamentos 
de medidas de pressão em 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos. 
 

Bombas e reservatórios 
hidráulicos 

Aula expositiva, no laboratório de automação.   
 

06 / 06 a 10 / 06 

Distinguir meios de produção, 
distribuição e preparação para 
ar comprimido e fluído 
hidráulico. 
 

Fluidos hidráulicos:  
Preparação; Distribuição  
 

Aula expositiva, no laboratório de automação.   
 

13 / 06 a 24 / 06 

Distinguir meios de produção, 
distribuição e preparação para 
ar comprimido e fluído 
hidráulico. 
Interpretar leituras de 
instrumentos e equipamentos 
de medidas de pressão em 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos.  
 

Mecânica de fluídos:  
Compressibilidade; Viscosidade; 
Vazão; Compressão  
 

Aula expositiva, no laboratório de automação.   
 

27 / 06 a 06 / 07 

 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar circuitos básicos 
pneumáticos e hidráulicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projetar sistema de ar comprimido 
simples, selecionando os 
equipamentos em função de suas 
necessidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Desempenho que evidencie: 
a)  capacidade para especificar 

elementos que compõem 
projetos pneumáticos e 
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e utilização dos 
componentes hidráulicos e 
pneumáticos, 

 
 
Desempenho que evidencie: 

a)  capacidade para especificar 
elementos que compõem 
projetos pneumáticos e 
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e utilização dos 
componentes hidráulicos e 
pneumáticos, 
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 Projetar sistemas hidráulicos, 
dimensionando seus componentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar e avaliar a dinâmica dos 
componentes em circuitos 
hidráulicos e pneumáticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliar e selecionar componentes e 
instrumentos de medição 
adequados aos circuitos hidráulicos 
e pneumáticos. 
 
 
 
 
 

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

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

Desempenho que evidencie: 
a)  capacidade para especificar 

elementos que compõem 
projetos pneumáticos e 
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e utilização dos 
componentes hidráulicos e 
pneumáticos, 

 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a)  capacidade para especificar 
elementos que compõem 
projetos pneumáticos e 
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e utilização dos 
componentes hidráulicos e 
pneumáticos, 

 
 
 
Desempenho que evidencie: 

a)  capacidade para especificar 
elementos que compõem 
projetos pneumáticos e 
hidráulicos; 

b) O conhecimento de 
funcionamento e utilização dos 
componentes hidráulicos e 
pneumáticos, 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
 

  
X X 

Março 
 

X 
 

  
X X 

Abril 
 

X 
 

 
X X X 

Maio 
 

X 
 X 

 
X X 

Junho 
 

X 
 

 
X X X 

Julho 
 

X 
 X 

  
X 

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

Apostila Festo Didactic 
Apostilas de pneumática  e hidráulica; 
AUTOMAÇÃO – TELECURSO 2000 – MECÂNICA 
AUTOMAÇÃO HIDRÁULICA – Editora Érica 

 

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

24 de Junho – Festa Junina 
 
 
 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Jurandir Curci Junior 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 127          aprovado pela portaria Cetec nº 95         de     03/10/2012 

Etec DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: de Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM MECATRÔNICA 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

                 JOSÉ NEWTON BOMFIM 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Elaborar parecer técnico sobre máquinas e equipamentos analisados. 
Elaborar documentação do projeto de sistemas de automação. 
Elaborar relatório de aceitação de equipamentos. 
Documentar plano de ação de manutenção preventiva e preditiva de sistemas de automação. 
Utilizar recursos básicos de informática na redação de correspondência e   
comunicação. 
Agir com iniciativa e atuar em equipe. 
Auxiliar na elaboração de documentação técnica de projetos de sistemas de automação. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

 
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM MECATRÔNICA                                                                             Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 

02 
 
 

03 
 

04 
 
 

05 

Avaliar recursos de informática e suas 
aplicações. 
 
Elaborar relatórios, utilizando a linguagem 
de processamento de textos e planilhas. 
 
Redigir correspondência técnica. 
 
Identificar metodologias de pesquisa na 
Internet. 
 
Avaliar softwares específicos para 
simulação de circuitos eletrônicos.  
 

01 
 

02 
 

03 
 
 
 

04 
 
 

05 
 

6.1 
6.2 
6.3 
 

Utilizar recursos de informática.   
 
Utilizar software específico. 
 
Elaborar textos técnicos, comerciais, planilhas, 
formulários e apresentações relacionados a área 
de atuação do técnico em Mecatrônica. 
 
Aplicar e expedir correspondências por meios 
informatizados. 
 
Utilizar os recursos da Internet para pesquisa. 
 
Utilizar software específico.  
Aplicar comandos de software específico.  
Elaborar leiaute utilizando recursos de informática.  

01 
 

02 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 

04 
 

05 
 
 

06 
 
 

7.1 
 

7.2 
 
 

Utilização do sistema operacional. 
 
Processador de Textos:  
• digitação e formatação 
• relatórios mecatrônicos 
 
Planilhas eletrônicas:  
• formulários;  
• gráficos;  
• funções;  
• memoriais de cálculos  mecatrônicos; 
 
Recursos de apresentação audiovisual. 
 
Procedimentos de pesquisa na Internet. 
Correspondência eletrônica. 
 
Sistemas de ERP (Enterprise Resource 
Production – JDE, SAP, etc)  
 
Software de simulação de circuitos 
eletrônicos. 
Software para elaboração de leiaute de 
placas de circuito impresso. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM MECATRÔNICA                                                                      Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar recursos de  
informática.   
 

Utilização do sistema  
operacional . 

 

Aula expositiva sobre sistema operacional; 
Pesquisa e apresentação dos sistemas 
operacionais por grupos de alunos em forma de 
seminário. 
Apresentação da pesquisa como visando a 
avaliação; 
Comentários das avaliações e retomada de 
conteúdo. 

 
11/02 a 26/02 

Utilizar software específico. 
 

Processador de Textos:  
• digitação e formatação 
• relatórios mecatrônicos 
Planilhas eletrônicas:  
• formulários;  
• gráficos;  
• funções;  
• memoriais de cálculos  
mecatrônicos; 
• cronogramas de trabalho para 
TCC. 
Recursos de apresentação 
audiovisual. 
Procedimentos de pesquisa na 
Internet. Correspondência 
eletrônica. 

Aula expositiva sobre utilização de softwares 
específicos ao longo do semestre. 
 

 
29/02 a 20/05 
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Elaborar textos técnicos, 
comerciais, planilhas, 
formulários e apresentações  
relacionados a área de atuação 
do técnico em Mecatrônica. 

Processador de Textos:  
• digitação e formatação 
• relatórios mecatrônicos 
 

Aula expositiva sobre processador de texto. 
Aula prática sobre processador de texto. 
Exercícios de aplicações práticos 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

29/02 a 18/03 

Elaborar textos técnicos, 
comerciais, planilhas, 
formulários e apresentações  
relacionados a área de atuação 
do técnico em Mecatrônica. 

Planilhas eletrônicas:  
• formulários;  
• gráficos;  
• funções;  
• memoriais de cálculos  
mecatrônicos; 
• cronogramas de trabalho para 
TCC. 
 

Aula expositiva sobre planilhas eletrônicas. 
Aula prática sobre planilhas eletrônicas. 
Exercícios de aplicações práticos 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

21/03 a 15/04 

Elaborar textos técnicos, 
comerciais, planilhas, 
formulários e apresentações  
relacionados a área de atuação 
do técnico em Mecatrônica. 

Recursos de apresentação 
audiovisual. 

Aula expositiva Recursos de apresentação 
audiovisual. 
Aula prática sobre Recursos de apresentação 
audiovisual. 
Exercícios de aplicações práticos 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

 
18/04 a 06/05 

Aplicar e expedir 
correspondências por meios 
informatizados. 

 

Procedimentos de pesquisa na 
Internet. Correspondência 
eletrônica. 

Aula expositiva sobre procedimentos de pesquisa 
na Internet e correspondência eletrônica. 
Aula prática sobre procedimentos de pesquisa na 
Internet e correspondência eletrônica. 
Exercícios de aplicações práticos 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

 
09/05 a 13/05 
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Utilizar recursos da Internet 
para pesquisa. 

Procedimentos de pesquisa na 
Internet. Correspondência 
eletrônica. 

 

Aula expositiva sobre procedimentos de pesquisa 
na Internet e correspondência eletrônica. 
Aula prática sobre procedimentos de pesquisa na 
Internet e correspondência eletrônica. 
Exercícios de aplicações práticos 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

 
16/05 a 20/05 

Utilizar recursos da Internet 
para pesquisa. 

Sistemas de ERP (Enterprise 
Resource Production – JDE, SAP, 
etc)  
 

Aula expositiva sobre procedimentos de pesquisa 
na Internet e correspondência eletrônica. 
Aula prática sobre procedimentos de pesquisa na 
Internet e correspondência eletrônica. 
Exercícios de aplicações práticos 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

23/05 a 03/06 

Utilizar software específico.  
 

Software de simulação de circuitos 
eletrônicos. 
 

Aula expositiva sobre utilização de software de 
simulação de circuitos eletrônicos. 
Aula prática sobre utilização de software de 
simulação de circuitos eletrônicos. 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

03/06 a 24/06 
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Aplicar comandos de software 
específico.  
 

Software de simulação de circuitos 
eletrônicos. 
 

Aula expositiva sobre aplicaçãoação de software 
de simulação de circuitos eletrônicos. 
Aula prática sobre aplicação de software de 
simulação de circuitos eletrônicos. 
Exercícios de aplicações práticos 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

03/06 a 24/06 

Elaborar leiaute utilizando 
recursos de informática. 

Software para elaboração de 
leiaute de placas de circuito 
impresso. 

Aula expositiva sobre elaboração de leiaute de 
placas de circuito impresso. 
 Aula prática sobre elaboração de leiaute de 
placas de circuito impresso. 
Exercícios de aplicações práticos 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

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

 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios práticos 
desenvolvidos em laboratório; 
Seminário. 
 

 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno. 
Demonstração prática na 
elaboração de textos técnicos 
comerciais, relatórios técnicos, 
planilhas e formulários eletrônicos, na 
área de atuação do técnico em 
Mecatrônica. 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno. 
Demonstração prática em redigir 
correspondência técnica na área de 
atuação do técnico em Mecatrônica. 
 
 
 

Demonstrar conceitos, criticidade e 
clareza para avaliar recursos de 
informática e suas aplicações. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico e clareza 
na elaboração de relatórios e 
interpretar resultados,  utilizando a 
linguagem de processamento de textos 
e planilhas. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico e clareza 
em redigir correspondência técnica. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
 
 

Análise e avaliação dos recursos de 
informática e suas aplicações. 
Análise e desempenho dos recursos 
de informática e suas aplicações. 
 
 
 
Análise e distinção dos softwares para 
a elaboração de relatórios, utilizando a 
linguagem de processamento de textos 
e planilhas. 
Análise e desempenho que evidencie a 
distinção dos softwares para a 
elaboração de relatórios, utilizando a 
linguagem de processamento de textos 
e planilhas. 
 
Análise e distinção dos softwares para 
a elaboração de relatórios, utilizando a 
linguagem de processamento de textos 
e planilhas. 
Análise e desempenho que evidencie a 
distinção dos softwares para a 
elaboração de relatórios, utilizando a 
linguagem de processamento de textos 
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Identificar metodologias de 
pesquisa na Internet. 
 
 
 
 
 
 
Avaliar softwares específicos para 
simulação de circuitos eletrônicos.  
 
 

 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno. 
Demonstração prática na 
elaboração de correspondências e 
pesquisas por meios informatizados, 
na área de atuação do técnico em 
Mecatrônica. 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno. 
Demonstração prática na utilização de 
softwares específico na simulação e  
elaboração de lay outs de circuitos 
eletrônicos, na área de atuação do 
técnico em Mecatrônica. 
 

 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico e clareza 
em identificar metodologias de 
pesquisa na Internet. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico e clareza 
em utilizar softwares específicos na 
simulação e elaboração de lay outs de 
circuitos eletrônicos. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 

e planilhas. 
 
Análise e desempenho que evidencie a 
identificação das metodologias de 
pesquisa na Internet. 
 
 
 
 
 
Análise e desempenho que evidencie a 
utilização de softwares específicos na 
simulação e elaboração de lay outs de 
circuitos eletrônicos. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro X X X X X 

Março X X X X X 

Abril X X X X X 

Maio X X X X X 

Junho X X X X X 

Julho X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

Apostilas elaboradas pelos professores – Teoria e exercícios. 
Recursos audiovisuais. 

 

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

Visitas técnicas com datas e locais a serem definidos. 
Participação em eventos pedagógicos promovidos pela escola. 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

Assinatura:                                                             

Nome do professor: JOSÉ NEWTON BOMFIM 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador: Herbet Ferreira do Espírito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 127          aprovado pela portaria Cetec nº 95         de     03/10/2012 

Etec DR. JÚLIO CARDOSO 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: de Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

Componente Curricular: PRINCÍPIOS DE ELETRÔNICA 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Identificar materiais e componentes e suas características, utilizados em automação. 
Identificar e medir grandezas elétricas. 
Ler e interpretar desenhos e representações gráficas. 
Agir com iniciativa e atuar em equipe. 
Atuar com responsabilidade, segurança e ética ambiental. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 

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

 
Componente Curricular: Princípios de Eletrônica                                                                                                             Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 
02 
 
 
03 

 
 

04 
 
 

05 
 
 

06 
 
 

07 

Identificar a simbologia e função das portas 
lógicas básicas, Identificar os  
principais sistemas de códigos binários. 
 
Avaliar componentes utilizados em projetos 
de circuitos lógicos. 
 

Avaliar circuitos combinacionais aplicados 
em sistemas digitais. 
 
Projetar circuitos lógicos  
combinacionais.  
  
Identificar e analisar circuitos lógicos  
combinacionais.  
  
Analisar catálogos técnicos de 
componentes digitais. 
 
Interpretar  e  avaliar  ensaios  e   testes  de 
circuitos, codificadores e decodificadores.  
 

01 
 
 
02 
 
 
03 
 
 

04 
 
 
05 
 
 

06 
 

Aplicar métodos de cálculos de conversão entre 
sistemas de numeração.   
 
Realizar montagens de circuitos digitais  
combinacionais.  
  
Elaborar tabelas de resposta lógica de circuitos 
combinacionais.  
  
Elaborar expressões matemáticas de circuitos  
lógicos combinacionais.  
  
Aplicar métodos de simplificação de circuitos  
combinacionais.  
  
Aplicar técnicas para montar circuitos 
codificadores e decodificadores. 
 

01 
 
 

02 
 

03 
 
 

04 
 
 

05 
 
 

06 

Sistemas de numeração: binário e 
hexadecimal.  
  
Portas lógicas.  
  
Levantamento de tabelas verdade de 
circuitos lógicos combinacionais.  
  
Levantamento de expressões matemáticas 
lógicas de circuitos combinacionais. 
   
Simplificação de circuitos combinacionais 
por  Veitch-Karnaugh.  
  
Codificadores e decodificadores (circuitos 
integrados). 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Princípios de Eletrônica                                                                                                            Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar métodos de cálculos de 
conversão entre sistemas de 
numeração.   

 

Sistemas de numeração: binário e 
hexadecimal.  

 

Aula expositiva sobre sistemas de numeração: 
binário, decimal e haxadecimal; 
Exercícios de aplicação; 
Resolução dos exercícios com revisão de 
conteúdo visando a avaliação; 
Exercícios extra-classe como avaliação individual; 
Comentário da avaliação e retomada de conteúdo. 

11/02 a 19/02 

Realizar montagens de 
circuitos digitais  
combinacionais. 

Portas lógicas 

Aula expositiva sobre portas lógicas: Simbologia, 
Expressão lógica e circuitos integrados básicos 
correspondentes. 
Aula prática sobre portas lógicas: Expressão lógica  
e circuitos integrados básicos correspondentes. 
Exercícios de aplicação teóricos e práticos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

22/02 a 18/03 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

Elaborar tabelas de resposta 
lógica de circuitos 
combinacionais.  
 

Levantamento de tabelas verdade 
de circuitos lógicos 

combinacionais 
 

Aula expositiva sobre tabelas verdade de circuitos 
lógicos combinacionais. 
Aula prática sobre tabelas verdade de circuitos 
lógicos combinacionais. 
Exercícios de aplicação teóricos e práticos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

21/03 a 15/04 

Elaborar expressões 
matemáticas de circuitos  
lógicos combinacionais.  
 

Levantamento de expressões 
matemáticas lógicas de circuitos 

combinacionais 

Aula expositiva sobre Levantamento de 
expressões matemáticas lógicas de circuitos 
Combinacionais. 
Aula prática sobre Levantamento de expressões 
matemáticas lógicas de circuitos 
combinacionais. 
Exercícios de aplicação teóricos e práticos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

18/04 a 13/05 

Aplicar métodos de 
simplificação de circuitos  
combinacionais.  
 

Simplificação de circuitos 
combinacionais por  Veitch-

Karnaugh 
 

Aula expositiva sobre Simplificação de circuitos 
combinacionais por  Veitch-Karnaugh.  
Exercícios de aplicação teóricos; 
Resolução de exercícios revendo conteúdos 
visando a avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

16/05 a 03/06 
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Aplicar técnicas para montar 
circuitos codificadores e 
decodificadores.  
 

Codificadores e decodificadores 
(circuitos integrados). 

Aula prática sobre Circuitos codificadores e 
decodificadores com circuitos integrados. 
Resolução das montagens dos circuitos  
codificadores e decodificadores com circuitos 
integrados, revendo conteúdos visando a 
avaliação; 
Resolução da avaliação com comentários e 
retomada de conteúdos. 

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

 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar a simbologia e função 
das portas lógicas básicas, 
Identificar os principais sistemas de 
códigos binários. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliar componentes utilizados em 
projetos de circuitos lógicos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avaliar circuitos combinacionais 
aplicados em sistemas digitais. 

Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório; 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios teóricos e 

Demonstrar conceitos e clareza para 
distinguir a simbologia e função das 
portas lógicas básicas. 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados, na distinção dos 
principais sistemas de numeração. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados para avaliar e 
projetar circuitos lógicos 
combinacionais básicos aplicados em 
sistemas digitais. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com 
os padrões teóricos ou nominais. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 

Análise e distinção dos principais 
sistemas de numeração.  
Análise e desempenho que evidencie a 
distinção dos símbolos e funções das 
portas lógicas básicas. 
 
 
 
 
 
 
Análise e desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar os componentes 
utilizados em projetos de circuitos 
lógicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise e desempenho que evidencie a 
capacidade de avaliar os circuitos 
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Projetar circuitos lógicos  
combinacionais.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar e analisar circuitos 
lógicos combinacionais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interpretar resultados para avaliar e 
projetar circuitos lógicos 
combinacionais básicos aplicados em 
sistemas digitais. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com 
os padrões teóricos ou nominais. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados para avaliar e 
projetar circuitos lógicos 
combinacionais básicos aplicados em 
sistemas digitais. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com 
os padrões teóricos ou nominais. 
 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados para identificar e 
analisar circuitos lógicos 
combinacionais.  
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com 
os padrões teóricos ou nominais. 
 
 
 

combinacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise e desempenho que evidencie a 
capacidade de projetar os circuitos 
combinacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise e desempenho que evidencie a 
capacidade de identificar e analisar os 
circuitos combinacionais. 
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Analisar catálogos técnicos de 
componentes digitais. Identificar 
circuitos combinacionais. Interpretar  
e  avaliar  ensaios  e   testes  de 
circuitos, codificadores e 
decodificadores. 

 
Observação direta do desempenho do 
aluno nos exercícios teóricos e 
exercícios práticos desenvolvidos em 
laboratório; 
 
 

 
Demonstrar interpretação de catálogos 
técnicos de componentes digitais. 
Demonstrar conceitos, criticidade, 
criatividade, raciocínio lógico, clareza e 
interpretar resultados para avaliar e 
projetar circuitos codificadores e 
decodificadores digitais. 
Participar e interagir nas atividades 
propostas. 
Discutir e propor soluções. 
Comparar os resultados obtidos com 
os padrões teóricos ou nominais. 

 
Análise e desempenho que evidencie a 
capacidade de analisar os catálogos 
técnicos de componentes digitais e 
identificar os circuitos combinacionais. 
Análise e desempenho que evidencia a 
capacidade de interpretar  e  avaliar  
ensaios  e   testes  de circuitos, 
codificadores e decodificadores. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro X X X X X 

Março X X X X X 

Abril X X X X X 

Maio X X X X X 

Junho X X X X X 

Julho X X X X X 

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

Elementos de Eletrônica Digital – Ivan Idoeta, Francisco G. Capuano 
Eletrônica Digital – Mairton Melo 
Catálogos e manuais. 
Apostilas elaboradas pelo professor – Teoria, exercícios e prática. 
Recursos audiovisuais. 

 

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

Visitas técnicas com datas e locais a serem definidos. 
Participação em eventos pedagógicos promovidos pela escola. 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: ANDRÉ GUARALDO JÚNIOR 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

 

Nome do coordenador: Herbet Ferreira do Espírito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 95             aprovado pela portaria Cetec nº 727           de    10/09/2015 

Etec Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município:  Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

Componente Curricular: Instalações e Comandos Elétricos 

Módulo: I C. H. Semanal: 05 

Professor: Ivom Rodrigues Pereira Junior 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Adequar sistemas convencionais a tecnologias atuais de automação.  
Correlacionar técnicas de manutenção de sistemas automatizados.  
Diagnosticar defeitos e falhas nos sistemas.  
Identificar características de operação e controle de processos industriais.  
Verificar características técnicas de sistemas de automação.  
Especificar materiais e componentes para automatização do processo e produto.  
Verificar características técnicas de sistemas de automação com base na documentação técnica.  
Realizar manutenção preventiva de sistemas de automação.  

Realizar manutenção corretiva de sistemas de automação.  

Analisar falhas de sistemas de automação.  

Plano de Trabalho Docente – 2016  

 
 

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

 
Componente Curricular:  Instalações e Comandos Elétricos                                                                                                         Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar condições técnicas, econômicas e 
ambientais.  
Atuar na concepção de projetos de 
instalação de máquinas e comandos 
elétricos.  
Avaliar as características de materiais e 
componentes utilizados em instalações 
elétricas industriais.  
Interpretar catálogos, manuais e tabelas 
técnicas de instalação de máquinas e 
comandos elétricos.  
Interpretar projetos e layout de instalação 
de máquinas e comandos elétricos.  
Acompanhar testes de funcionamento de 
máquinas e equipamentos.  
Diagnosticar falhas e defeitos em 
instalações e equipamentos.  
Interpretar croqui, esquemas de 
instalações industriais.  
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
8 
 
9 
 

10 
 
 
 
 

Aplicar normas técnicas, padrões e legislação.  
Especificar e relacionar materiais elétricos.  
Executar ligações e interligações do sistema 
elétrico.  
Efetuar os cálculos de potências elétricas.  
Definir fatores de demanda em função das 
necessidades do projeto.  
Dimensionar condutores e eletrodutos.  
Dimensionar os dispositivos de proteção.  
Reconhecer as causas do baixo fator de 
potência.  
Identificar as principais simbologias de 
instalações elétricas.  
Utilizar instrumentos e equipamentos de medição 
e testes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noções de eletromagnetismo 
Corrente alternada monofásica:  
Frequência e impedância;  
Tensão e corrente elétrica;  
Potências  
Noções Gerais em Instalações elétricas:  
Conceito;  
Principais simbologias utilizadas;  
Diagramas multifilar e unifilares;  
Condutores elétricos;  
Capacidade de condução de corrente e 
queda de tensão;  
Coordenação condutor x proteção;  
Fatores de demanda;  
Dimensionamento e manutenção de circuitos 
de iluminação e de força motriz;  
Quadros de distribuição e comandos;  
Proteção contra sobrecargas e curtos-
circuitos;  
Métodos de instalação de condutores;  
Normas e padrões;  
Principais falhas e defeitos de instalações 
industriais  
Disjuntores:  
Conceito;  
Corrente e tensões nominais;  



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 

 

  

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruptura 
Reles:  
Tipos:  
Magnéticos;  
Térmicos;  
Eletrônicos  
Características de funcionamento;  
Função dos relês:  
Proteção;  
Controle;  
Sinalização  
Contator:  
Conceito;  
Partes principais;  
Tipos de contator;  
Vida útil;  
Corrente de operação;  
Sub-tensão  
Fator de potência:  
Conceito;  
Causas;  
Correção  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Instalações e Comandos Elétricos                                                                                                     Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Especificar e relacionar 
materiais elétricos.  
Executar ligações e 
interligações do sistema 
elétrico.  
Efetuar os cálculos de 
potências elétricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noções de eletromagnetismo 
Corrente alternada monofásica:  
Frequência e impedância;  
Tensão e corrente elétrica;  
Potências 

Aula expositiva com apresentação dos conceitos 
fundamentais do magnetismo e eletromagnetismo 
Demonstrações práticas dos conceitos 
fundamentais do magnetismo e eletromagnetismo 
Aula expositiva com apresentação da corrente 
alternada monofásica 
Demonstração com análise análise da corrente 
alternada monofásica e seus parâmetros 

 
11/02 a 04/03 
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Aplicar normas técnicas, 
padrões e legislação.  
Especificar e relacionar 
materiais elétricos.  
Executar ligações e 
interligações do sistema 
elétrico.  
Efetuar os cálculos de 
potências elétricas.  
Definir fatores de demanda em 
função das necessidades do 
projeto.  
Dimensionar condutores e 
eletrodutos.  
Dimensionar os dispositivos de 
proteção. 
Utilizar instrumentos e 
equipamentos de medição e 
testes. 

Noções Gerais em Instalações 
elétricas:  
Conceito;  
Principais simbologias utilizadas;  
Diagramas multifilar e unifilares;  
Condutores elétricos;  
Capacidade de condução de 
corrente e queda de tensão;  
Coordenação condutor x proteção;  
Fatores de demanda;  
Dimensionamento e manutenção 
de circuitos de iluminação e de 
força motriz;  
Quadros de distribuição e 
comandos;  
Proteção contra sobrecargas e 
curtos-circuitos;  
Métodos de instalação de 
condutores;  
Normas e padrões;  
Principais falhas e defeitos de 
instalações industriais  
Disjuntores:  
Conceito;  
Corrente e tensões nominais;  
Ruptura 

 

Aula expositiva com noções sobre instalações 
elétricas 
Aula expositiva com apresentação dos materiais e 
dispositivos utilizados em instalações elétricas  
Aulas práticas com aplicações de materiais e 
dispositivos utilizados em instalações elétricas 
elétricos 
Simulação de defeitos 
Projeto de instalações elétricas de uma indústria 

 
07/03 a 06/05 
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Especificar e relacionar 
materiais elétricos.  

 

Reles:  
Tipos:  
Magnéticos;  
Térmicos;  
Eletrônicos  
Características de funcionamento;  
Função dos relês:  
Proteção;  
Controle;  
Sinalização  

Aula expositiva com a apresentação do princípio 
de funcionamento e tipos de relés 
Aulas práticas com aplicações de relés 

09/05 a 27/05 

Especificar e relacionar 
materiais elétricos.  

 

Contator:  
Conceito;  
Partes principais;  
Tipos de contator;  
Vida útil;  
Corrente de operação;  
Sub-tensão 

Aula expositiva com a apresentação do princípio 
de funcionamento dos contatores 
Aulas práticas com aplicações de contatores 

30/05 a 17/06 

Reconhecer as causas do 
baixo fator de potência 

Fator de potência:  
Conceito;  
Causas;  
Correção  

Aula expositiva com a apresentação com 
apresentação do fator de potência e das causas 
do baixo fator de potência 
Exercícios de aplicação do fator de potência e a 
sua correção 

 

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

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar condições técnicas, 
econômicas e ambientais.  
 
 
Atuar na concepção de projetos de 
instalação de máquinas e 
comandos elétricos.  
 
 
Avaliar as características de 
materiais e componentes utilizados 
em instalações elétricas industriais. 
 
 
 
 
Interpretar catálogos, manuais e 
tabelas técnicas de instalação de 
máquinas e comandos elétricos.  
  
 
 
Interpretar projetos e layout de 
instalação de máquinas e 
comandos elétricos.  
 
 

Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
 
Observação direta nas aulas práticas  
Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
 
 
Observação direta nas aulas práticas  
Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
 
Projeto de instalações elétricas 
 
 
 
 

Analise das condições técnicas, 
econômicas e ambientais na 
elaboração do projeto  
 
Aplicação correta das normas técnicas 
Criatividade 
Clareza 
Objetividade 
 
Aplicação correta, nas aulas práticas e 
no projeto, dos materiais e 
componentes utilizados em instalações 
elétricas industriais 
Coerência 
Objetividade 
 
Utilização correta, nas aulas práticas e 
no projeto, de manuais e tabelas 
técnicas 
Criatividade 
Objetividade 
 
Utilização correta da simbologia e 
diagramas 
Coerência  
Cuidado 
 

Demonstra preocupação com as com 
as condições  técnicas, econômicas e 
ambientais  
 
Aplica corretamente as normas 
técnicas 
Demonstra criatividade, clareza e 
objetividade  
 
Aplica corretamente os materiais e 
componentes utilizados em instalações 
elétricas industriais 
Demonstra coerência e objetividade 
 
 
 
Utiliza corretamente manuais e tabelas 
técnicas 
Demonstra criatividade e objetividade 
 
 
 
Utiliza corretamente a simbologia e os 
diagramas 
Demonstra coerência e cuidado 
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Acompanhar testes de 
funcionamento de máquinas e 
equipamentos. 
 
 
 
Diagnosticar falhas e defeitos em 
instalações e equipamentos.  
 
 
 
Interpretar croqui, esquemas de 
instalações industriais.  
 

Observação direta nas aulas práticas  
 
 
 
 
 
Atividades práticas com simulação de 
defeitos 
Observação direta nas aulas práticas 
 
 
Observação direta nas aulas práticas  
 

Atenção ao adotar os procedimentos 
de testes de funcionamento de 
máquinas e equipamentos. 
Criatividade 
Coerência 
 
Segurança e rapidez para diagnosticar 
falhas e defeitos 
Criatividade 
Coerência 
 
Interpretação correta da simbologia e 
diagramas na execução de instalações 
Coerência  
Cuidado 
 
 
 
 

Adota com atenção os procedimentos 
de testes de funcionamento de 
máquinas e equipamentos. 
Demonstra criatividade e coerência 
 
 
Demonstra segurança e rapidez no 
diagnóstico de falhas e defeitos 
Demonstra criatividade e coerência 
 
 
Interpreta corretamente a simbologia e 
diagramas 
Demonstra coerência e cuidado 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

X 
 X X X X 

Março 
 
 

X X X X X 

Abril 
 
 

X X X X X 

Maio 
 
 

X X X X X 

Junho 
 
 

X X X X X 

Julho 
 
 

X X X X X 

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

Apostilas elaboradas pelo professor 
Normas técnicas 
Manuais, catálogos e tabelas 

 

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

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

 

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

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
decorrentes da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, com recursos e metodologias 
diferenciados, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas 
forem constatadas com a reorientação da aprendizagem feita de forma individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo.  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Ivom Rodrigues Pereira Junior 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/02/2015 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): Herbet Ferreira do Espírito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data: 06/07/2015   
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 95  aprovado pela portaria Cetec nº  727   de 10 /09 /2015                

Etec Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

Componente Curricular: Desenho Técnico I 

Módulo: I C. H. Semanal: 05 

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. 

Trabalhar de acordo com as Normas de Segurança e Meio Ambiente.  
 Executar medidas mecânicas.  
 Desenvolver desenhos e projetos com recursos de Informática.  
 Preparar ferramental para máquinas.  
 Preparar e operar máquinas e equipamentos.  
 Programar máquinas de controle numérico computadorizado.  
 Desenvolver circuitos eletrohidráulicos e eletropneumáticos. 
 Realizar pesquisa técnica.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
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. Correlacionar técnicas de desenho e 
de representação gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e 
geométricos para o desenvolvimento da 
visão espacial do aluno. 
2. Analisar normas técnicas 
pertinentes.  
3. Analisar aplicações de materiais 
específicos para desenho.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Usar as escalas e cortes em desenhos 
técnicos, estabelecendo suas relações com 
os diversos processos de fabricação.  
1.2. Ler e interpretar desenhos técnicos de 
conjuntos mecânicos.  
1.3. Elaborar croquis e desenhos.  
2.1. Aplicar noções de cotagem na confecção 
de esboços cotados de peças diversificadas.  
2.2. Construir perspectivas isométricas de 
peças diversificadas.  
2.3. Aplicar os princípios fundamentais do 
desenho de projeção.  
2.4. Aplicar os princípios fundamentais de 
representação em vistas ortogonais.  
2.5. Aplicar noções de supressão de vistas de 
peças diversificadas.  
2.6. Aplicar normas técnicas referentes ao 
desenho.  
3. Usar material específico para desenhos.  

 
 

 1. Caligrafia técnica.  
2. Tipos de linhas.  
3. Perspectivas.  
4. Projeções ortogonais.  
5. Escalas.  
6. Cotagem.  
7. Cortes.  
8. Vistas Auxiliares.  
9. Desenho de Conjunto e Detalhes:  
- Legenda;  
- Materiais;  
- Acabamento;  
- Simbologia (ajuste e tolerância).  
10. Normas ABNT.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:     Desenho Técnico                                                                                               Módulo:I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Usar as escalas e 
cortes em desenhos 
técnicos, estabelecendo 
suas relações com os 
diversos processos de 
fabricação.  

 

1. Caligrafia técnica.  
 

Aula expositiva  
11 /02 a 19/ 02 

1.2. Ler e interpretar 
desenhos técnicos de 
conjuntos mecânicos.  

 

2. Tipos de linhas.  
 

Aula expositiva  
22 / 02 a 11 /03 

1.3. Elaborar croquis e 
desenhos.  

 

3. Perspectivas.  
 

Aula expositiva  
14 / 03 a 24 / 03 

2.1. Aplicar noções de 
cotagem na confecção de 
esboços cotados de peças 
diversificadas.  

 

4. Projeções ortogonais.  
 

Aula expositiva, demonstrativa  
28 / 03 a 08 / 04 

2.2. Construir perspectivas 
isométricas de peças 
diversificadas.  

 

5. Escalas.  
 

Aula expositiva, demonstrativa  
11 / 04 a 29 / 04 
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2.3. Aplicar os princípios 
fundamentais do desenho 
de projeção.  

 

6. Cotagem.  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada  
02 / 05 a 13 / 05 

2.4. Aplicar os princípios 
fundamentais de 
representação em vistas 
ortogonais.  

 

7. Cortes.  
 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada  
16 / 05 a 25 / 05 

2.5. Aplicar noções de 
supressão de vistas de 
peças diversificadas.  

 

8. Vistas Auxiliares.  
 

Solução de problemas e seminários  
30 / 05 a 10 / 06 

2.6. Aplicar normas técnicas 
referentes ao desenho.  

 

9. Desenho de Conjunto e 
Detalhes:  
- Legenda;  
- Materiais;  
- Acabamento;  
- Simbologia (ajuste e 
tolerância).  

 

Solução de problemas e seminários  
13 / 06 a 24 / 06 

3. Usar material específico 
para desenhos.  

 

10. Normas ABNT.  
 

Trabalhos em grupo  
27 / 06 a 06 / 07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Correlacionar técnicas de 
desenho e de representação 
gráfica com seus fundamentos 
matemáticos e geométricos para 
o desenvolvimento da visão 
espacial do aluno. 
2. Analisar normas técnicas 
pertinentes.  
3. Analisar aplicações de 
materiais específicos para 
desenho.  
 

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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Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Correlacionar técnicas de desenho 
e de representação gráfica com seus 
fundamentos matemáticos e 
geométricos para o desenvolvimento 
da visão espacial do aluno. 
2. Analisar normas técnicas 
pertinentes.  
3. Analisar aplicações de materiais 
específicos para desenho.  
 

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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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e 
Ações voltados 

à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou 
projetos voltados à 

superação de defasagens 
de aprendizado ou em 

processo de Progressão 
Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
 

  
X X 

Março 

 
 
 

X 
 
 X X X 

Abril 
 
 

X X X X X 

Maio 
 
 

X X X X X 

Junho 
 
 

X X X X X 

Julho 
 
 

X X X X X 

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

Polillo, A – Tecnologia Aplicada; 

Macorim, U. A., Tecnologia Prática Industrial. 

Revistas e sites específicos; 

Vídeos; 

 

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

24 de Junho – Festa Junina 
Visitas Técnicas a serem definidas 
 

 

VIII – 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. 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Hérbet Ferreira do Espirito Santo 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

XI– Replanejamento 
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Plano de curso nº95 aprovado pela portaria Cetec nº727 de 10/09/2015 

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional de: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura I 

Módulo: 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. 

- Auxiliar nos processos produtivos de manufatura mecânica. 

 - Efetuar controle dimensional de peças. 

 - Ler e interpretar desenhos e representações gráficas. 

 - Agir com iniciativa e atuar em equipe.  

 - Atuar com responsabilidade, segurança e ética ambiental. 
  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 

Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura 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.  
Identificar e interpretar processos 
produtivos.  
Interpretar normas técnicas, padrões e 
legislação pertinentes.  
Identificar características de operação e 
controle de processos industriais.  
Selecionar os processos de fabricações 
adequados.  
 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

 
7 

Prover materiais, acessórios e equipamentos.  
Utilizar equipamentos de segurança.  
Ler e interpretar desenho.  
Aplicar legislação e normas de saúde e segurança 
do trabalho.  
Identificar os processos de fabricação.  
Identificar as aplicações das máquinas 
operatrizes.  
Selecionar as máquinas, dispositivos, acessórios 
e ferramentas de acordo com planejamento do 
processo. 
 

1 
 
2 
 
 
3 
4 
 
 
 
 
5 
 
6 
7 

Normas técnicas e Higiene e Segurança no 
Trabalho (EPI’S)  
Introdução aos processos industriais ( tipos , 
descrição e aplicação): fundição, laminação, 
trefilação, extrusão e forjamento.  
Ferramentas manuais.  
Máquinas ferramentas:  
- Tipos: Torno, furadeira, fresadora.  
- Características funcionais.  
- Especificações.  
- Aplicações.  
Ferramentas de corte: material, ângulos, 
especificações.  
Cálculos de usinagem.  
Processos de usinagem. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar: Revitalização do 
Laboratório de Mecânica II 
Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura I         Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Prover materiais, acessórios e 
equipamentos.  
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do 
trabalho.  
Identificar os processos de 
fabricação.  
 

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

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
11 / 02 a 19 / 02 

Identificar os processos de 
fabricação.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 

Introdução aos processos 
industriais ( tipos , descrição e 
aplicação): fundição. 
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

19 / 02 a 26 / 02 

Identificar os processos de 
fabricação.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 

Introdução aos processos 
industriais: laminação.  
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

26 / 02 a 11 / 03 
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Identificar os processos de 
fabricação.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 

Introdução aos processos 
industriais: trefilação.  
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

11 / 03 a 18 / 03 
 

Identificar os processos de 
fabricação.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 

Introdução aos processos 
industriais: extrusão.  
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

18 / 03 a 25 / 03 

Identificar os processos de 
fabricação.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 

Introdução aos processos 
industriais: forjamento.  
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

25 / 03 a 08 / 04 

Prover materiais, acessórios e 
equipamentos.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 

Ferramentas manuais Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

08 / 04 a 15/ 04 
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Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 
 
 
 

Máquinas ferramentas:  
- Tipos: Torno, furadeira, 
fresadora.  
- Características funcionais.  
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

15 / 04 a 22 / 04 

Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 
 
 

Máquinas ferramentas:  
- Tipos: Torno, furadeira, 
fresadora.  
- Especificações.  
- Aplicações.  
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 22 / 04 a 29 / 04 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
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Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 

Máquinas ferramentas:  
Torno - Características funcionais.  
- Especificações.  
- Aplicações.  
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

29 / 04 a 06 / 05 

Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 

Máquinas ferramentas:  
Furadeira - Características 
funcionais.  

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

06 / 05 a 13 / 05 

Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 
 

Máquinas ferramentas:  
Fresadora - Aplicações.  
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

13 / 05 a 20 / 05 
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Ler e interpretar desenho.  
Identificar os processos de 
fabricação.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 
 

Ferramentas de corte: material, 
ângulos, especificações.  
(introdução) 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

20 / 05 a 27 / 05 

Ler e interpretar desenho.  
Identificar os processos de 
fabricação.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
 

Ferramentas de corte: material, 
ângulos, especificações.  
(utilização) 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

27 / 05 a 10 / 06 

Ler e interpretar desenho.  
Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes. 
 
 
 
 
 

Cálculos de usinagem.  
 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

10 / 06 a 17 / 06 
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Ler e interpretar desenho.  
Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes.  
 
 
 
 
 
 

Processos de usinagem. 
(torno) 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

17 / 06 a 24 / 06 

Ler e interpretar desenho.  
Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes. 
 
 
 
 
 

Processos de usinagem. 
(furadeira) 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

24 / 06 a 01 / 07 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
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V - Plano de atividades docentes. 
 
 

Atividades 
Previstas 

 
Projetos e Ações 

voltados à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos 
por meio de ações e/ou 
projetos voltados à 
superação de 
defasagens de 
aprendizado ou em 
processo de 
Progressão. 

 
Preparo e correção de 

avaliações. 

 
Preparo de material 

didático. 

 
Participação em 

reuniões com 
Coordenador de Curso 

e/ou previstas em 
Calendário Escolar. 

 
Fevereiro 

    
X 

 
X 

 
Março 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
Abril 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Maio 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Junho 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Julho 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Ler e interpretar desenho.  
Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes. 

Processos de usinagem. 
(fresadora) 

Aula expositiva, comentada e discutida. 
 

01 / 07 a 08 / 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – Plano de Avaliação de Competências 
 
Componente Curricular: Tecnologia de Manufatura 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: 
Prover materiais, acessórios e 
equipamentos.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes.  
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
Bases Tecnológicas: 
Máquinas ferramentas:  

Avaliação exercícios  em 
grupo; 
Observação direta; 
Estudo dirigido. 
 
 
 
 
 
 
 

Empenho; 
Iniciativa. 
Demonstração de 
conhecimento dos tipos e 
características de máquinas e 
equipamentos.  
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie o 
conhecimento dos tipos e 
características de máquinas e 
equipamentos. 
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Identificar e interpretar 
processos produtivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar normas técnicas, 
padrões e legislação 
pertinentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tipos: Torno, furadeira, 
fresadora.  
- Características funcionais.  
- Especificações.  
- Aplicações.  
 
Habilidade: 
Identificar os processos de 
fabricação.  
Base Tecnológica: 
Introdução aos processos 
industriais ( tipos , descrição e 
aplicação): fundição, 
laminação, trefilação, extrusão 
e forjamento.  
 
 
Habilidades: 
Utilizar equipamentos de 
segurança.  
Leitura e interpretação de 
desenhos. 
Aplicar legislação e normas de 
saúde e segurança do trabalho.  
Bases Tecnológicas: 
Normas técnicas e Higiene e 
Segurança no Trabalho (EPI’S) 
Máquinas ferramentas:  
- Tipos: Torno, furadeira, 
fresadora.  
- Características funcionais.  
- Especificações.  
- Aplicações.  
 

 
 
 
 
 
 
Avaliação exercícios em 
grupo; 
Observação direta; 
Estudo dirigido. 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação exercícios em 
grupo; 
Observação direta; 
Estudo dirigido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Empenho; 
Iniciativa. 
Demonstração de capacidade 
para identificar e interpretar 
processos produtivos.  
 
 
 
 
 
 
Empenho; 
Iniciativa. 
Demonstração de facilidade 
para interpretar normas 
técnicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
capacidade para identificar e 
interpretar processos 
produtivos.  
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
facilidade para interpretar 
normas técnicas.  
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Identificar características de 
operação e controle de 
processos industriais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar os processos de 
fabricações adequados. 
 
 

Habilidades: 
Prover materiais, acessórios e 
equipamentos. 
Identificar os processos de 
fabricação.  
Identificar as aplicações das 
máquinas operatrizes.  
Bases Tecnológicas: 
Introdução aos processos 
industriais ( tipos , descrição e 
aplicação): fundição, 
laminação, trefilação, extrusão 
e forjamento.  
Ferramentas manuais.  
Máquinas ferramentas:  
- Tipos: Torno, furadeira, 
fresadora.  
- Características funcionais.  
- Especificações.  
- Aplicações.  
Ferramentas de corte: material, 
ângulos, especificações.  
 
Habilidades: 
Identificar os processos de 
fabricação. 
Selecionar as máquinas, 
dispositivos, acessórios e 
ferramentas de acordo com 
planejamento do processo. 
Bases Tecnológicas: 
Introdução aos processos 
industriais ( tipos , descrição e 
aplicação): fundição, 

Avaliação exercícios em 
grupo; 
Observação direta; 
Estudo dirigido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação exercícios em 
grupo; 
Observação direta; 
Estudo dirigido.  
 
 
 
 
 
 
 

Empenho; 
Iniciativa. 
Demonstração de facilidade 
para identificar características 
de operação e controle de 
processos industriais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empenho; 
Iniciativa.  
Demonstração de capacidade 
para selecionar os processos 
fabricação.  

Desempenho que evidencie a 
facilidade para identificar 
características de operação e 
controle de processos 
industriais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie a 
facilidade para identificar 
características de operação e 
controle de processos 
industriais. 
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laminação, trefilação, extrusão 
e forjamento.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila Telecurso 2000  Materiais e Normas 
 
Elementos de Máquinas, A. L. Casilas – Editora: Mestre Jou. 
 
Resistência dos Materiais para Técnico – Emilio Cometa 
 

 

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 - Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

24 de Junho - Festa Junina 

 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Luiz Mozart Carreira 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Área: 

. 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/2016 
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0 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Plano de curso - 95 aprovado pela portaria Cetec nº727 de 10/09/2015 

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

Habilitação Profissional de: Técnico em Mecatrônica 

Qualificação: Auxiliar Técnico de Mecatrônica 

Componente Curricular: Tecnologia de Materiais Mecânicos I 

Módulo: 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. 

Auxiliar nos processos produtivos de manufatura mecânica. 

Especificar materiais e componentes para automatização do processo e produto. 
  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 

Ensino Técnico 

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

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 

Identificar características e propriedades de 
materiais mecânicos.  
 
Selecionar os materiais adequados para os  
componentes de cada projeto mecatrônico.  
 
 
Interpretar normas técnicas referentes a  
materiais de aplicação mecânica. 

1 
 
2 
 
3 

 

Especificar características e propriedades dos 
materiais mecânicos. 
Identificar materiais a serem usados em projetos 
mecatrônicos. 
Elaborar especificações dos materiais conforme 
as normas técnicas. 

1 
 
2 
 
3 
4 
 
 
5 

 

Aços e ferro fundido: processos de obtenção 
e tipos. 
Materiais: propriedades mecânicas e físico-
químicas. 
Diagrama Ferro-Carbono. 
Características, aplicação e classificação 
conforme normas ABNT, SAE, DIN. 
Materiais não ferrosos, polímeros   ( 
plásticos, borrachas), cerâmicos,  
compósitos sintetizados. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar: Revitalização do 
Laboratório de Mecânica II 
Componente Curricular: Tecnologia de Materiais Mecânicos I         Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 

Aços e ferro fundido: processos de 
obtenção e tipos. (introdução) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
11 / 02 a 19 / 02 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 

Aços e ferro fundido: processos de 
obtenção e tipos. (ferro gusa) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
19 / 02 a 26 / 02 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 

Aços e ferro fundido: processos de 
obtenção e tipos. (ferro fundido 
cinzento) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
26 / 02 a 11 / 03 

 Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 

Aços e ferro fundido: processos de 
obtenção e tipos. (ferro fundido 
branco) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
11/ 03 a 18 / 03 
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Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 
 

. Aços e ferro fundido: processos 
de obtenção e tipos. (aço) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
18 / 03 a 25 / 03 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
 
 

Materiais: propriedades 
mecânicas e físico-químicas. 
(introdução) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
25 / 03 a 08/04 

      Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 

 
 

Materiais: propriedades 
mecânicas. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
08 /04 a 15/ 04 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
 
 

Materiais: propriedades 
mecânicas. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
15 / 04 a 22 / 04 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
 
 

Materiais: propriedades físico-
químicas. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
22 / 04 a 29 / 04 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
 
 

Materiais: propriedades físico-
químicas. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

29 / 04 a 06 / 05 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
 
 

Diagrama Ferro-Carbono. 
(introdução) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
06 / 05 a 13 / 05 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
 
 

Diagrama Ferro-Carbono. 
(ferro fundido) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
13 / 05 a 20 / 05 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
 
 

Diagrama Ferro-Carbono. 
(aço) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
20 / 05 a 27 / 05 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 
Elaborar especificações dos 
materiais conforme as normas 
técnicas. 
 
 

Características, aplicação e 
classificação conforme normas 
ABNT, SAE, DIN. 
(introdução) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
27 / 05 a 10/ 06 
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Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 
Elaborar especificações dos 
materiais conforme as normas 
técnicas. 
 
 

Características, aplicação e 
classificação conforme norma 
ABNT. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
10 / 06 a 17/ 06 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 
Elaborar especificações dos 
materiais conforme as normas 
técnicas. 
 
 

Características, aplicação e 
classificação conforme norma 
ABNT. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
17 / 06 a 24 / 06 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 
Elaborar especificações dos 
materiais conforme as normas 
técnicas. 
 
 

Materiais não ferrosos, polímeros   
( plásticos, borrachas), cerâmicos,  
Compósitos,  sinterizados. 
(introdução) 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
24 / 06 a 01 / 07 
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Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 
Elaborar especificações dos 
materiais conforme as normas 
técnicas. 
 

Materiais não ferrosos,   
Compósitos,  sinterizados. 

Aula expositiva, demonstrativa, comentada e 
discutida. 

 
01 / 07 a 08 / 07 

 

IV – Plano de Avaliação de Competências 
 
Componente Curricular: Tecnologia de Materiais Mecânicos I          Módulo: I 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

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

Identificar características e 
propriedades de materiais 
mecânicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades: 
Especificar características e 
propriedades dos materiais 
mecânicos. 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 
Bases Tecnológicas: 
Aços e ferro fundido: processos 
de obtenção e tipos. 
Materiais: propriedades 
mecânicas e físico- 

Avaliação exercícios  em 
grupo; 
Observação direta; 
Estudo dirigido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empenho; 
Iniciativa; 
Demonstração de 
conhecimento das 
características e propriedades 
de materiais mecânicos. 
 
 
 
 
 
 

Desempenho que evidencie o 
conhecimento das 
características e propriedades 
de materiais mecânicos. 
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Selecionar os materiais 
adequados para os 
componentes de cada projeto 
mecatrônico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar normas técnicas 
referentes a materiais de 
aplicação mecânica. 
 
 
 
 
 
 
 

químicas. 
Diagrama Ferro-Carbono. 
Características, aplicação e 
classificação conforme normas 
ABNT, SAE, DIN. 
 
Habilidade: 
Identificar materiais a serem 
usados em projetos 
mecatrônicos. 
Bases Tecnológicas: 
Materiais: propriedades 
mecânicas e físico-químicas. 
Materiais não ferrosos, 
polímeros ( plásticos, 
borrachas), cerâmicos,  
compósitos sintetizados. 
 
 
Habilidade: 
Elaborar especificações dos 
materiais conforme as normas 
técnicas. 
Base Tecnológica: 
Características, aplicação e 
classificação conforme normas 
ABNT, SAE, DIN. 
 

 
 
 
 
 
 
Avaliação exercícios em 
grupo; 
Observação direta; 
Estudo dirigido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação exercícios em 
grupo; 
Observação direta; 
Estudo dirigido. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Empenho; 
Iniciativa; 
Demonstração de facilidade 
para identificar e selecionar 
materiais mecânicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empenho; 
Iniciativa; 
Demonstração de 
conhecimento das normas 
técnicas 
 

 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie a 
facilidade para identificar e 
selecionar materiais 
mecânicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempenho que evidencie o 
conhecimento das normas 
técnicas referentes a 
materiais de aplicação 
mecânica. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila Telecurso 2000  Materiais e Normas  

Elementos de Máquinas, A. L. Casilas – Editora: Mestre Jou. 
Resistência dos Materiais para Técnico – Emilio Cometa 

 

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. 
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V - Plano de atividades docentes 

 
 

Atividades Previstas 
 

Projetos e 
ações voltados 
à redução da 
vasão escolar. 

Atendimento à 
alunos por 
meio de ações 
e/ou à 
superação de 
defasagens de 
aprendizado ou 
em processo 
de progressão. 

Preparo e 
correção de 
avaliações 

Preparo de 
material 
didático. 

Participação 
em reuniões 
com 
coordenador de 
curso e/ou 
previstas em 
calendário 
escolar. 

 
Fevereiro 

    
X 

 
X 

 
Março 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
Abril 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Maio 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Junho 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Julho 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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VII- Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

24 de Junho – Festa Junina 

 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Luiz Mozart Carreira  

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/2016 

 

IX – Parecer do Coordenador de Área: 

. 

HERBET.FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO 

COORDENADOR DE CURSO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/2016 

       

 
 


