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Etec
Etec Dr Júlio Cardoso
Código: 078

Município: Franca

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional DE TÉCNICO EM SECRETARIADO
Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Secretária
Componente Curricular: Administração e Planejamento Empresarial
Módulo: I

C. H. Semanal: 5,0

Professora: Isac Dione Cintra Ferreira

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





Assessoria ao executivo e suas respectivas equipes de trabalho, e ações,
disponibilizando informações viabilizando as tomadas de decisões;
Assessoria e assistência direta ao executivo no planejamento e organização das
atividades administrativas;
Atuação comportamental intermediadora na gestão de equipes contribuindo para a
eficácia dos resultados organizacionais.
Ordenar tarefas. Assessorar equipes e executivos. Otimizar procedimentos de trabalho,
planejar, organizar e apoiar logisticamente reuniões internas e externas da empresa.

Centro Paula Souza –2015
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Administração e Planejamento Empresarial
Nº
1

2

Competências

Nº

1
Identificar os fundamentos, os objetivos, a
estrutura, a organização e o funcionamento
de gestão da empresa.

Identificar tipos e modelos de
planejamento, buscando atualização e
inovação.

2

3
3

Avaliar o processo de abertura de empresa,
bem como reconhecer os órgãos
necessários para este registro, formas de
contratos e suas características.

Centro Paula Souza –2015

Módulo: I

Habilidades
.
1.1 Atuar de acordo com os princípios da
administração e da cultura organizacional.
1.2 Assimilar a cultura organizacional.
1.3 Acessar organogramas gerais e
funcionogramas visando à identificação dos
parâmetros das delegações de funções e os
limites de responsabilidades.
1.4 Tratar informações e direcionar clientes
externos e internos, de acordo com as funções e
os limites de responsabilidades.

Nº
1

2

2.1 Pesquisar e organizar dados e informações
para o planejamento estratégico, tático,
operacional e plano diretor.
2.2 Correlacionar planejamento estratégico, tático,
operacional e plano diretor.
2.3 Definir objetivos dos planejamentos
estratégico, tático, operacional e plano diretor.
2.4 Aplicar procedimentos necessários para a
operacionalização das atividades planejadas.
3.1 Identificar as características das estruturas
societárias e das obrigações dos sócios junto aos
órgãos competentes.
3.2 Identificar etapas do processo de abertura da
empresa e a documentação junto aos órgãos
competentes de acordo com cada ramo de
atividade.

3

Bases Tecnológicas

Noções básicas da Teoria de Administração.
Conceito e estrutura de organização
empresarial. Sistemas de organogramas,
fluxogramas, e demais representações
gráficas dos processos de delegações e
atribuições de funções.
Tipos de planejamento: Estratégico, Tático,
Operacional e Plano Diretor. Normas e
procedimentos internos da organização:
administrativos
e
gerenciais
–
departamentos:
financeiro,
compras,
vendas, produção e de pessoal.

Órgãos responsáveis pelo processo de
regulamentação
da
Empresa:
Junta
Comercial, Receita Federal, Prefeitura
Municipal entre outros.
Fundamentos da legislação societária:
o Tipos de Sociedade Empresarial.
o Direito Financeiro – Títulos de Crédito.
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3.3 Manipular livros societários, estatutos,
contratos sociais e demais comprovações de
estrutura societária, levantando os dados
fundamentais quanto à forma societária, valores,
quotas, beneficiários etc.
3.4 Interpretar e redigir contratos de compra e
venda de bens e serviços, e outros documentos
legais.

4

Caracterizar o planejamento
tributário nos negócios da empresa.

5

Interpretar legislação trabalhista,
previdenciária, socioambiental e de Saúde
e Segurança no Trabalho.

Centro Paula Souza –2015

4

5

4.1. Utilizar dados e informações do planejamento 4
tributário, correlacionando-os com os demais tipos
e modelos de planejamento.
4.2 Coletar e organizar dados e impostos pagos,
períodos, penalidades, descontos e demais
informações para subsidiar o planejamento
tributário.
4.3 Cumprir os procedimentos / prazos para a
elaboração da proposta de planejamento
Tributário.

Código Tributário Nacional. Métodos de
planejamento tributário. Legislação tributária
por
segmento
específico.
Administração
de
tributos
Apuração
e
cálculos
de
tributos
Técnicas para elaboração de contratos
comerciais: cláusulas; normas que regulam
os contratos comerciais; confecção do
documento.
Pessoas
Físicas
e
Jurídicas;
Obrigações;
Noções e modalidades de contratos.

5.1 Identificar legislação trabalhista, previdenciária
e de normas de saúde e segurança no trabalho.
5
5.2 Organizar programas de admissão,
manutenção e desligamento de pessoal.
5.3 Coletar dados para a elaboração da folha de
pagamento.
5.4 Calcular folha de pagamento e preencher os
formulários legais (trabalhistas, previdenciários e
tributários).
5.4 Controlar necessidades de utilização de EPIs
e EPCs.
5.5 Atuar como cidadão com sensibilidade
socioambiental cumprindo e/ ou implementando a
agenda 21.

Direito
Admissão
de
CLT
Contrato
de
tipos e características

trabalhista:
Empregados;
Trabalho:

Folha de Pagamento
Rescisão de Contrato de Trabalho.
Responsabilidade
socioambiental
empresas públicas e privadas.
Agenda 21 e responsabilidade social.

em
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL
Habilidade
Atuar de acordo com os princípios da
administração e da cultura organizacional.
Assimilar a cultura organizacional.

Acessar organogramas gerais e
fluxogramas visando à identificação dos
parâmetros das delegações de funções e
os limites de responsabilidades.
Tratar informações e direcionar clientes
externos e internos, de acordo com as
funções e os limites de responsabilidades.

Bases Tecnológicas

Noções básicas da Teoria de Administração:
conceito e estrutura de organização empresarial;

Procedimentos Didáticos

Cronograma /
Dia e Mês

Aulas expositivas / Aulas práticas e
exercícios
09/02 a 23/02

Proposta de tarefas complexas e
desafios que levem os alunos a
mobilizar seus conhecimentos.
Sistemas de organogramas, fluxogramas e demais
representações gráficas dos processos de
delegações e atribuições de funções.

Pesquisar e organizar dados e informações
para o planejamento estratégico, tático,
operacional e plano diretor.
Tipos de planejamento:
estratégico, tático, operacional e plano diretor
Correlacionar planejamento estratégico,
tático, operacional e plano diretor.

Centro Paula Souza –2015

Módulo: I

24/02 a 10/03

Desenvolvimento de atividades
centradas na resolução de problemas.

11/03 a 26/03
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Definir objetivos dos planejamentos
estratégico, tático, operacional e plano
diretor.
Aplicar procedimentos necessários para a
operacionalização das atividades
planejadas.

Identificar as características das estruturas
societárias e das obrigações dos sócios
junto aos órgãos competentes.
Identificar etapas do processo de abertura
da empresa e a documentação junto aos
órgãos competentes de acordo com cada
ramo de atividade.

Manipular livros societários, estatutos,
contratos sociais e demais comprovações
de estrutura societária, levantando os
dados fundamentais quanto à forma
societária, valores, quotas, beneficiários
etc.

Interpretar e redigir contratos de compra e
venda de bens e serviços e outros
documentos legais.

Centro Paula Souza –2015

normas e procedimentos internos da organização:
o administrativos e gerenciais – departamentos
(financeiro, compras, vendas, produção e de
pessoal)

Discussões e conclusões sobre
políticas financeiras das
organizações.
27/03 A 09/04

Aulas expositivas / aulas práticas e
exercícios. Análise, interpretação de
situações referente ao tema.
Órgãos responsáveis pelo processo de
regulamentação da empresa:
junta comercial, receita federal, prefeitura municipal
entre outros

10/04 a 23/04

Aulas expositivas / Aulas práticas e
exercícios

fundamentos da legislação societária:
o tipos de sociedade empresarial;
o direito financeiro – títulos de crédito

24/04 a 07/05
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Utilizar dados e informações do
planejamento tributário, correlacionando-os
com os demais tipos e modelos de
4. Código Tributário Nacional:
planejamento.
métodos de planejamento tributário;
legislação tributária por segmento específico;
Coletar e organizar dados e impostos
administração de tributos;
pagos, períodos, penalidades, descontos e apuração e cálculos de tributos;
demais informações para subsidiar o
planejamento tributário.

Cumprir os procedimentos/ prazos para a
elaboração da proposta de planejamento
tributário.

Identificar legislação trabalhista,
previdenciária e de normas de saúde e
segurança no trabalho.
Organizar programas de admissão,
manutenção e desligamento de pessoal.
Coletar dados para a elaboração da folha
de pagamento

Centro Paula Souza –2015

técnicas para elaboração de contratos comerciais:
o cláusulas;
o normas que regulam os contratos comerciais;
o confecção do documento;
o pessoas físicas e jurídicas;
obrigações;
o noções e modalidades de contratos

Direito trabalhista:
admissão de empregados;
CLT;
contrato de trabalho:
o tipos e características
folha de pagamento;
rescisão de contrato de trabalho;

Aulas expositivas, Aulas práticas.
Trabalho em grupo de pesquisa com
apresentação em sala de aula.
08/05 a 21/05

Aulas expositivas / Aulas práticas e
exercícios

22/05 a 02/06

Aulas expositivas / aulas práticas e
exercícios. Análise, interpretação de
situações referente ao tema.

03/06 a 17/06
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Aulas expositivas, Aulas práticas.
Trabalho em grupo de pesquisa com
apresentação em sala de aula.

Calcular folha de pagamento e preencher
os formulários legais (trabalhistas,
previdenciários e tributários).
Controlar necessidades de utilização de
EPIs e EPCs.

responsabilidade socioambiental em empresas
públicas e privadas;
agenda 21 e responsabilidade pessoal

18/06 a 07/07

Atuar como cidadão com sensibilidade
socioambiental cumprindo e/ ou
implementando a agenda 21.

IV - Plano de Avaliação de Competências
Componente Curricular : Administração e Planejamento Empresarial
Instrumento(s) e
Competência
Indicadores de Domínio
Procedimentos de
Avaliação1
1.Identificar os fundamentos,
os objetivos, a estrutura, a
organização e o
funcionamento de gestão da
empresa.
2.Identificar tipos e modelos
de planejamento, buscando
atualização e inovação.

Centro Paula Souza –2015

1.Sistematizar informações e
dados para elaboração dos
organogramas gerais e dos
funcionogramas, visando à
definição dos parâmetros das
delegações de funções e os
limites de responsabilidades.
2.Aplicar os processos de
gestão. Acompanhar, participar

Avaliação escrita.
Pesquisas.

Módulo : I
Critérios de Desempenho
Clareza, precisão e coesão.
Cumprimento de prazos.
Clareza, precisão e coesão.
Cumprimento de prazos.

Estudo de caso
Seminários

Capacidade

de

se

Evidências de
Desempenho
Desempenho que evidencie
habilidade em definir e aplicar
estratégias operacionais para
as
diferentes
áreas
organizacionais.

Síntese escrita ou oral da
atualizar proposta de solução do
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3.Avaliar o processo de
abertura de empresa, bem
como reconhecer os órgãos
necessários para este
registro, formas de contratos
e suas características.
4.Caracterizar
o
planejamento tributário nos
negócios da empresa.
5.Apropriar-se
do
planejamento tributário para
auxiliar
na
tomada
de
decisão;
estar
apto
a
elaborar diversos tipos de
contrato.

Centro Paula Souza –2015

e coordenar o planejamento
nas suas diversas fases.
3.Saber reconhecer os órgãos
responsáveis pelo processo de
abertura de empresa bem como
a documentação necessária
para este fim.
4.Apropriar-se do planejamento
tributário para auxiliar na
tomada de decisão; estar apto a
elaborar diversos tipos de
contrato.
5.Conhecer os direitos
trabalhistas; elaborar cálculos
trabalhistas e programas
socioambientais para a
empresa.

Relatório escrito e oral

Avaliação oral e escrita

Exercícios práticos;
Estudo de caso;
Avaliação escrita.

tecnicamente, aplicando na problema utilizando-se da
prática
os
conhecimentos criatividade e da inovação.
adquiridos.
Viabilidade.
Cumprimento de prazos.
Síntese escrita ou oral da
proposta
de
solução
do
Clareza, precisão e coesão.
problema
utilizando-se
da
Cumprimento de prazos.
criatividade e da inovação
Fidelidade às fontes
consultadas.Viabilidade.
Desempenho que evidencie
habilidade em transformar os
Clareza, coesão, coerência, dados em recursos utilizáveis.
precisão das informações e Produção de textos coesos,
capacidade de produção de coerentes e pertinentes às
textos escritos.
abordagens
temáticas
sugeridas.
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)


Apostilas



Recursos Audiovisuais



Jornais e Revistas



Vídeos e Publicações Especializadas



Filme : Tempos Modernos , Charlie Chaplin

BIBLIOGRAFIA:
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à administração. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1995.
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2002.

VI
–
Estratégias
de
Recuperação
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

Contínua

(para

alunos

com

baixo

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
letiv.

VI – Identificação:
Nome do professor: Isac Dione Cintra Ferreira
Assinatura:

Data: 09/02/2015

VIII – Parecer do Coordenador de Área:
Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado,
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Franca – SP, 17 de Março de 2015
EZEQUIEL MENDONÇA
Coordenador de Curso Gestão e Negócios

Plano de Trabalho Docente – 2015

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

Etec Dr. Júlio Cardoso
Código: 078

Município: Franca

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Secretaria
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados I
Módulo: I

C. H. Semanal: 2,5

Professor: André Luís dos Santos

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
Gerar informações na elaboração de documentos.
Atuar de acordo com a estrutura, a cultura, a filosofia e o funcionamento da empresa, bem como
as fases do planejamento estratégico, tático, operacional e plano diretor.
Aplicar técnicas adequadas ao fluxo da informação.
Utilizar recursos tecnológicos.
Manusear as tecnologias de forma a apresentar boa digitação de documentos.

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular:

Nº
1

Competências
Identificar legislação,
principais softwares e
aplicativos da área
secretarial.

Aplicativos Informatizados I

Módulo: I

Habilidades

Nº

1.1

Utilizar os sistemas operacionais
básicos e software de escritório.

1

1.2

Operar ferramentas básicas dos
editores de texto.

Nº

1.3

Utilizar corretamente o teclado
fazendo uso de suas funções –
digitar com eficiência.

1.4

Dominar as funções do teclado
para digitação.

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

Bases Tecnológicas
Sistemas Operacionais – Windows
 Histórico da Informática;
 Distribuições e Versões;
 Funcionalidades e Serviços;
 Aplicativos e Ambiente de Trabalho;



Normas gerais da digitação de uma correspondência (Instruções
Normativas n. 133, de 02/03/82).
Aplicativos de Digitação;




Software de digitação
Software para edição de textos e Estilos e formatação de documentos.

o Formatação; Digitação;
o Ferramentas (Corretor Ortográfico, Localizador de Palavras, Contador de
Caracteres);
o Configurações gerais;
o Paragrafação;
o Recuos;
o Modelos de documentos;
o Estilos;
o Cabeçalho e Rodapé;
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2

3

Utilizar os recursos de
gerenciamento dos
sistemas operacionais
básicos com maior
segurança.

Selecionar fontes de
informação segura nos
meios eletrônicos.

2.1

2.2

3

Gerenciar
arquivos
documentos com maior
segurança.

e

2
Gerenciamento de Arquivos.

Selecionar
programas
de
aplicação a partir da avaliação
das necessidades dos usuários.

Pesquisar, navegar e interagir de
forma segura na internet.

3

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



Segurança de arquivos e pastas - backup;



Contas de Usuários

Uso da Internet.
 Histórico da Internet;
 Criação de Contas de E-mails;
 Boas Práticas;
 Segurança;
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular:
Habilidade

Aplicativos Informatizados I
Bases Tecnológicas

Módulo: I
Procedimentos Didáticos

Sistemas Operacionais – Windows
Aulas expositivas e práticas
 Histórico da Informática;
Utilizar os sistemas operacionais básicos e
sobre introdução à Sistemas
 Distribuições e Versões;
software de escritório.
Operacionais, Hardware e
 Funcionalidades e Serviços;
Software..
 Aplicativos e Ambiente de Trabalho.
 Normas
gerais
da
digitação
de
uma
Aulas práticas sobre normas
Utilizar os sistemas operacionais básicos e
correspondência (Instruções Normativas n. 133,
gerais da digitação com
software de escritório.
de 02/03/82).
exercícios de fixação.
 Aplicativos de Digitação.
Operar ferramentas básicas dos editores de
Exercícios práticos com

Software de digitação.
texto.
softwares de digitação.
Aulas expositivas e práticas
Utilizar corretamente o teclado fazendo uso
 Software para edição de textos e Estilos e
sobre edição e formatação de
de suas funções – digitar com eficiência.
formatação de documentos.
textos.
o Formatação; Digitação;
o Ferramentas (Corretor Ortográfico, Localizador de
Palavras, Contador de Caracteres);
Aulas expositivas e aulas
o Configurações gerais;
Dominar as funções do teclado para
práticas com exercícios de
o Paragrafação;
digitação.
fixação: formatação de textos.
o Recuos;
Avaliação Prática.
o Modelos de documentos;
o Estilos;
o Cabeçalho e Rodapé;
Gerenciar arquivos e documentos com maior Gerenciamento de Arquivos.
Aulas expositivas e práticas
segurança.
com segurança de arquivos.
 Segurança de arquivos e pastas - backup;
Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015

Cronograma /
Dia e Mês

09 / 02 a 23 / 02

24 / 02 a 10 / 03

11 / 03 a 25 / 03
26 / 03 a 09 / 04

10 / 04 a 24 / 04

25 / 04 a 09 / 05
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Selecionar programas de aplicação a partir
da avaliação das necessidades dos usuários.



Contas de Usuários.

Pesquisar, navegar e interagir de forma Uso da Internet.
segura na internet.
 Histórico da Internet.
Pesquisar, navegar e interagir de forma
segura na internet.



Criação de Contas de E-mails;

Pesquisar, navegar e interagir de forma
segura na internet.




Boas Práticas;
Segurança;

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

Aulas expositivas e práticas
sobre Contas de Usuários.
Aulas expositivas com
exercícios práticos com temas
sobre Internet.
Aulas práticas com criação de
E-mails. Avaliação Prática.
Aulas expositivas e práticas
sobre boas práticas e
segurança na Internet.

10 / 05 a 24 / 05
25 / 05 a 08 / 06
09 / 06 a 22 / 06
23 / 06 a 07 / 07

________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competências

Indicadores de Domínio

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação1

Critérios de Desempenho

Evidências de
Desempenho

Identificar legislação,
principais softwares e
aplicativos da área
secretarial.

Identificar e entender a
legislação e principais software
e aplicativos da área
secretarial.

Avaliação Prática,
Trabalho Individual,
Avaliação Teórica,
Participação,
Pontualidade,
Resolução Problemas,
Pesquisas em grupo.

Clareza, coerência, precisão,
rapidez, criticidade.

Criação de modelos propostos.

Utilizar os recursos de
gerenciamento dos sistemas
operacionais básicos com
maior segurança.

Identificar recursos de sistemas Avaliação Prática,
operacionais.
Trabalho Individual,
Avaliação Teórica,
Participação,
Pontualidade,
Resolução Problemas,

Clareza, coerência, precisão,
rapidez, criticidade.

Criação e utilização dos
modelos propostos.

Clareza, coerência, precisão,
rapidez, criticidade.

Criação e utilização dos
modelos propostos.

Selecionar fontes de
Identificar e Selecionar fontes
informação segura nos meios de informações seguras nos
eletrônicos.
meios eletrônicos.

Avaliação Prática,
Trabalho Individual,
Avaliação Teórica,
Participação,
Pontualidade,
Resolução Problemas,
Pesquisas em grupo.
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)


Apostilas elaboradas pelo professor.



Recursos Audiovisuais (DataShow).



Laboratórios de Informática, com acesso a Internet.

VI
–
Estratégias
de
Recuperação
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

Contínua

(para

alunos

com

baixo

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades de
utilização e gerenciamento de sistemas operacionais e seleção de informações eletrônicas de fontes
seguras, com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação
da aprendizagem individualizada.

VI – Identificação:
Nome do professor: André Luís dos Santos
Assinatura:

Data: 09/02/2015

VIII – Parecer do Coordenador de Área:
Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado,
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Franca – SP, 17 de Março de 2015

EZEQUIEL MENDONÇA
Coordenador de Curso Gestão e Negócios
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Plano de Trabalho Docente – 2015
Ensino Técnico
1º semestre
ETEC Dr. Júlio Cardoso
Código: 078

Município: Franca/SP

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Secretária

Módulo: I

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional
C.H. Semanal: 2,5

Professor: Rodrigo Cesar Fernandes

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
O presente componente curricular visa desenvolver junto ao aluno as bases tecnológicas,
competências e habilidades necessárias para compreender as principais questões éticas e
organizacionais que afetam as rotinas empresariais, com foco nas atividades da secretária.
- Atuar comportamental e eticamente de acordo com os preceitos profissionais exigidos.
- Administrar conflitos.
- Trabalhar em equipe.
- Agir com ética profissional.
- Agir com discrição e tolerância.
- Atuar com flexibilidade.

Centro Paula Souza – 2015
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional

Nº
Nº
Competências
Habilidades
1. 1. Analisar aspectos do processo de
1.1 1.1. Identificar e respeitar, no ambiente de
socialização do ser humano, identificar a
trabalho, as diferenças individuais e culturais.
relevância dos valores nos relacionamentos
interpessoais.
2.1 2.1. Cumprir criticamente as regras, regulamentos
e procedimentos organizacionais.
2. 2. Atualizar conhecimentos, desenvolver e/
2.2. Utilizar técnicas de relações profissionais no
ou aprimorar habilidades, aderir a criações
atendimento ao cliente, parceiro, empregador e
e introduzir inovações tendo em vista
concorrente.
melhorar o desempenho pessoal
organizacional.
3.1 3.1. Aplicar a Legislação Trabalhista e o Código
de Defesa do Consumidor nas relações
3. 3. Analisar o Código de Defesa do
empregador/ empregado e consumidor/
Consumidor e a Legislação Trabalhista.
fornecedor.
4.

4. Selecionar as técnicas e métodos de
trabalho em equipe, valorizando e
encorajando a cooperação, a ética, a
autonomia e a contribuição de cada um.

5.

5. Interpretar a legislação vigente sobre o
trabalho voluntário.

6.

6. Interpretar a responsabilidade do
profissional nas práticas secretariais.

Centro Paula Souza – 2015

4.1 4.1. Participar e/ ou coordenar equipes de
trabalho.
4.2 4.2. Estabelecer relações de respeito mútuo entre
empregador/ empregado, parceiro/ concorrente,
cliente/ prestador de serviço.
4.3 4.3. Adaptar-se a diferentes situações e
ambientes, identificando a postura e
comportamentos adequados a estes.
5.1 5.1. Incorporar a prática profissional do trabalho
voluntário.
5.2 5.2. Participar de programas e atividades

Módulo: I

Nº
1.

Bases Tecnológicas
1. Desenvolvimento do ser humano:
processo de socialização e aquisição de
valores morais;
introdução à psicologia:
o indivíduo & ambiente

2.

2. Postura profissional e imagem pessoal:
ética profissional, regras e regulamentos
organizacionais;
motivação e processos de mudança

3.

3. Legislação:
relações sociais e de trabalho;
Código de Defesa do Consumidor;
Legislação Trabalhista:
o características;
o previdência;
o terceirização

4.

4. Princípios de trabalho em equipe e relações
interpessoais:
desenvolvimento de habilidades sociais;
análise de problemas e tomada de decisão;
liderança e ética no trabalho;
trabalho em equipe e inteligência emocional;
comunicação, percepção e diferenças

Administração Central
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voluntárias na empresa e na comunidade.
6.1 6.1. Prever situações de risco, avaliar suas
consequências em relação à saúde pessoal,
profissional e ambiental, selecionando
procedimentos para evitá-las.
6.2 6.2. Perceber nas ocorrências de acidente as
necessidades de socorro.
6.3 6.3. Atuar como cidadão acionando os órgãos
socorristas.

individuais;
moral, ética e cidadania no mundo do trabalho
e no exercício profissional
5.

6.

Centro Paula Souza – 2015

5. Importância da humanização ou
desumanização do trabalho e a
responsabilidade social:
trabalho voluntário:
o Lei Federal 9.608/98 e 10.748/03
6. Noções de qualidade de
vida: saúde física e mental;
informações sobre os órgãos
socorristas responsáveis pelo
atendimento de primeiros
socorros.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional
Habilidade
3. Analisar o Código de Defesa
do Consumidor e a Legislação
Trabalhista.

3. Analisar o Código de Defesa
do Consumidor e a Legislação
Trabalhista.

Centro Paula Souza – 2015

Bases Tecnológicas

3. Legislação:
relações sociais e de trabalho;
Código de Defesa do Consumidor;
Legislação Trabalhista:
o características;
o previdência;
o terceirização

3. Legislação:
relações sociais e de trabalho;
Código de Defesa do Consumidor;
Legislação Trabalhista:
o características;
o previdência;
o terceirização

Módulo: I
Procedimentos Didáticos

Aula dialogada, favorecendo a participação do
aluno. Questionário para fixação de conteúdo.
Contextualização do tema através de exemplos do
cotidiano. Análise de casos práticos.

Aula dialogada, favorecendo a participação do
aluno. Questionário para fixação de conteúdo.
Contextualização do tema através de exemplos do
cotidiano. Análise de casos práticos.

Cronograma / Dia e Mês

09/02 a 27/02

02/03 a 13/03

Administração Central
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1. Analisar aspectos do
processo de socialização do
ser humano, identificar a
relevância dos valores nos
relacionamentos interpessoais.

1. Desenvolvimento do ser
humano: processo de socialização
Aula dialogada, favorecendo a participação do
e aquisição de valores morais;
aluno. Dinâmicas em grupo. Vídeos variados para
introdução à psicologia:
contextualização do tema.
o indivíduo & ambiente

2. Atualizar conhecimentos,
desenvolver e/ ou aprimorar
habilidades, aderir a criações e
introduzir inovações tendo em
vista melhorar o desempenho
pessoal organizacional.

2. Postura profissional e imagem
pessoal: ética profissional, regras
e regulamentos organizacionais;
motivação e processos de
mudança.

2. Atualizar conhecimentos,
desenvolver e/ ou aprimorar
habilidades, aderir a criações e
introduzir inovações tendo em
vista melhorar o desempenho
pessoal organizacional.

2. Postura profissional e imagem
pessoal: ética profissional, regras
e regulamentos organizacionais;
motivação e processos de
mudança.

4. Selecionar as técnicas e
métodos de trabalho em
equipe, valorizando e
encorajando a cooperação, a
ética, a autonomia e a
contribuição de cada um.

Centro Paula Souza – 2015

16/03 a 02/04

Aula dialogada, favorecendo a participação do
aluno. Questões para fixação de conteúdo.
Contextualização do tema através de exemplos do
cotidiano. Vídeos variados para contextualização
do tema.

06/04 a 24/04

Aula dialogada, favorecendo a participação do
aluno. Questões para fixação de conteúdo.
Contextualização do tema através de exemplos do
cotidiano. Vídeos variados para contextualização
do tema.

27/04 a 08/05

4. Princípios de trabalho em
equipe e relações interpessoais:
desenvolvimento de habilidades
sociais; análise de problemas e
tomada de decisão; liderança e
Aula dialogada, favorecendo a participação do
ética no trabalho; trabalho em
aluno. Questionário para fixação de conteúdo.
equipe e inteligência emocional;
Dinâmica de grupo.
comunicação, percepção e
diferenças individuais; moral, ética
e cidadania no mundo do trabalho
e no exercício profissional

11/05 a 29/05
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5. Interpretar a legislação
vigente sobre o trabalho
voluntário.

6. Interpretar a
responsabilidade do
profissional nas práticas
secretariais.

Centro Paula Souza – 2015

5. Importância da humanização ou
desumanização do trabalho e a
responsabilidade social:
trabalho voluntário:
o Lei Federal 9.608/98 e
10.748/03
6. Noções de qualidade de vida:
saúde física e mental;
informações sobre os órgãos
socorristas responsáveis pelo
atendimento de primeiros
socorros.

Aula dialogada, favorecendo a participação do
aluno. Questionário para fixação de conteúdo.
Contextualização do tema através de exemplos do
cotidiano. Análise da legislação pertinente.

Aula dialogada, favorecendo a participação do
aluno. Contextualização do tema através de
exemplos do cotidiano. Questões para fixação de
conteúdo.

01/06 a 19/06

22/06 a 07/07
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IV – Procedimentos de Avaliação
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional
Competência
(por extenso)
1. Analisar aspectos do
processo de socialização do
ser humano, identificar a
relevância dos valores nos
relacionamentos
interpessoais.

Módulo: I

Indicadores de Domínio

Instrumentos de Avaliação

Critérios de Desempenho

Evidências de Desempenho

1.1. Identificar e respeitar, no
ambiente de trabalho, as
diferenças individuais e
culturais.

 Questões para fixação
de conteúdo em sala de
aula;
 Avaliação
escrita
individual;
 Participação,
considerando esta última
como o comprometimento
demonstrado pelo aluno
durante o processo de
aprendizagem.

 Clareza;
 Criticidade;
 Precisão na identificação
da legislação pertinente;
 Linguagem adequada;
 Organização
 Embasamento conceitual.
 Participação

 Demonstrar,
nas
atividades
e
avaliações
propostas, capacidade de
identificar
as
diferenças
individuais e culturais.

2. Atualizar conhecimentos,
desenvolver e/ ou aprimorar
habilidades, aderir a criações
e introduzir inovações tendo
em vista melhorar o
desempenho pessoal
organizacional.

2.1. Cumprir criticamente as
regras, regulamentos e
procedimentos organizacionais.
2.2. Utilizar técnicas de
relações profissionais no
atendimento ao cliente,
parceiro, empregador e
concorrente.

 Clareza;
 Criticidade;
 Precisão na identificação
da legislação pertinente;
 Linguagem adequada;
 Organização
 Embasamento conceitual.
 Participação

 Demonstrar,
nas
avaliações e nos exercícios
em sala de aula, capacidade
utilizar
técnicas
de
atendimento ao cliente, bem
como cumprir regras e
regulamentos
organizacionais.

3. Analisar o Código de
Defesa do Consumidor e a
Legislação Trabalhista.

3.1. Aplicar a Legislação
Trabalhista e o Código de
Defesa do Consumidor nas
relações empregador/
empregado e consumidor/

 Questões para fixação
de conteúdo em sala de
aula;
 Avaliação
escrita
individual;
 Participação,
considerando esta última
como o comprometimento
demonstrado pelo aluno
durante o processo de
aprendizagem.
 Seminário.
 Questões para fixação
de conteúdo em sala de
aula;
 Realização de estudos
de caso.

 Clareza;
 Criticidade;
 Precisão na identificação
da legislação pertinente;
 Linguagem adequada;

 Demonstrar,
nas
avaliações, capacidade de
interpretar
e
aplicar
a
legislação trabalhista, e de
defesa do consumidor.

Centro Paula Souza – 2015
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fornecedor.

4. Selecionar as técnicas e
métodos de trabalho em
equipe, valorizando e
encorajando a cooperação, a
ética, a autonomia e a
contribuição de cada um.

5. Interpretar a legislação
vigente sobre o trabalho
voluntário.

Centro Paula Souza – 2015

4.1. Participar e/ ou coordenar
equipes de trabalho.
4.2. Estabelecer relações de
respeito mútuo entre
empregador/ empregado,
parceiro/ concorrente, cliente/
prestador de serviço.
4.3. Adaptar-se a diferentes
situações
e
ambientes,
identificando a postura e
comportamentos adequados a
estes.
5.1. Incorporar a prática
profissional do trabalho
voluntário.
5.2. Participar de programas e
atividades voluntárias na
empresa e na comunidade.

 Avaliação escrita
individual;
 Participação,
considerando esta última
como o comprometimento
demonstrado pelo aluno
durante o processo de
aprendizagem.
 Questões para fixação
de conteúdo em sala de
aula;
 Avaliação
escrita
individual;
 Participação,
considerando esta última
como o comprometimento
demonstrado pelo aluno
durante o processo de
aprendizagem.

 Organização
 Embasamento conceitual.
 Participação

 Clareza;
 Criticidade;
 Precisão na identificação
da legislação pertinente;
 Linguagem adequada;
 Organização
 Embasamento conceitual.
 Participação


 Demonstrar
nas
atividades
e
avaliações
solicitadas, capacidade de
estabelecer
relações
interpessoais de respeito e
adaptar-se
as
diferentes
situações e ambientes.

 Questões para fixação
de conteúdo em sala de
aula;
 Avaliação
escrita
individual;

 Clareza;
 Criticidade;
 Precisão na identificação
da legislação pertinente;
 Linguagem adequada;
 Organização
 Embasamento conceitual.
 Participação


 Aplicar nas avaliações,
todo
o
conhecimento
adquirido sobre trabalho e
demais
práticas
de
voluntariado.
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6. Interpretar a
responsabilidade do
profissional nas práticas
secretariais.

Centro Paula Souza – 2015

6.1. Prever situações de risco,
avaliar suas consequências em
relação à saúde pessoal,
profissional e ambiental,
selecionando procedimentos
para evitá-las.
6.2. Perceber nas ocorrências
de acidente as necessidades
de socorro.
6.3. Atuar como cidadão
acionando os órgãos
socorristas.

 Avaliação
escrita
individual;
 Questões para fixação
de conteúdo em sala de
aula;

 Clareza;
 Criticidade;
 Precisão na identificação
da legislação pertinente;
 Linguagem adequada;
 Coerência;
 Embasamento conceitual.

o
Demonstrar, nas
atividades e avaliações
propostas, compreensão das
diversas situações de risco
para a saúde pessoal e
organizacional, bem como
formas de evitá-las.
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
DENSA, Roberta. Direito do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
PASSOS, Elizete. Ética nas Organizações. São Paulo: Editora Atlas S. A, 2009.
SOUZA, Maria Cristina Gonçalves de, Ética no Ambiente de Trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora
Elsevier LTDA, 2009.
Vázques, Adolfo Sánchez. Ética. 31.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho. 5° ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- Material de apoio em forma de texto, montado pelo professor.
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)

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

VII– Identificação:
Nome do professor: Rodrigo Cesar Fernandes
Assinatura:

Data: 09/02/2015

VIII – Parecer do Coordenador de Área:
Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado,
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Franca – SP, 17 de Março de 2015

EZEQUIEL MENDONÇA
Coordenador de Curso Gestão e Negócios
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Plano de Trabalho Docente – 2015

Ensino Técnico

ETEC. Dr. Júlio Cardoso

1º Semestre
Município: Franca – SP.

Código: 078

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Secretaria

Módulo: I

Componente Curricular: Gestão de Informações e Documentos
C.H. Semanal: 2,5

Professor: Maria Medianeira Nouer Achutti Monteiro

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
1. Gerar informações na elaboração de documentos.
2. Aplicar técnicas adequadas ao fluxo da informação.
3. Utilizar recursos tecnológicos.
4. Manusear as tecnologias de forma a apresentar boa digitação de documentos.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Gestão de Informações e Documentos

Nº

1

Competências

Interpretar normas disciplinadoras:
preservação, acesso, transferência, guarda
e destruição sobre os sistemas de arquivo
físico e eletrônico.

Nº

Módulo: I

Habilidades
1.1 Aplicar técnicas de planejamento e
organização para a gestão de informações e
documentos.
1.2 Verificar e avaliar informações impressas e
eletrônicas estruturando-as para suprir o
planejamento, a execução e o controle das
atividades organizacionais.
1.3 Utilizar técnicas arquivísticas na seleção,
classificação, ordenação, preservação e
eliminação de documentos impressos e
eletrônicos.
1.4 Identificar o conteúdo dos documentos e
selecionar a forma de organizar atividades do
arquivo centralizado ou descentralizado.
1.5 Aplicar sistemas, métodos e técnicas de
arquivamento para organização, preservação e
recuperação das informações e documentos,
impressos e eletrônicos.

Nº

Bases Tecnológicas
Documentação: conceituação, importância,
natureza e finalidade.
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Normalização ABNT – Terminologia
Arquivo:
o conceito e importância do
arquivo;
o planejamento e organização;
o tipos;
o atualização;
o sistemas e métodos de
arquivamento;
o centralização e
descentralização;
o temporalidade de
documentos;
o teoria das três idades.
Fases do processo de
documentação: leitura e
classificação.
Normas para acesso, transferência,
guarda e destruição e
microfilmagem de documentos.
GED – gerenciamento eletrônico de
documentos.
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Nº

Competências

Nº

Habilidades

Nº

Bases Tecnológicas
Conceito e métodos para impressos e
formulários.

Elaborar impressos necessários ao controle de
documentos: registros e protocolo.

2

3

Analisar métodos para confecção de
formulários.

Gerenciar o ciclo de informações nas
organizações.
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3.1 Aplicar o fluxo de informações (impressas e
eletrônicas): recebimento, análise, registro,
seleção, classificação, distribuição,
acompanhamento, multiplicação, guarda e
destruição.
3.2 Aplicar as normas referentes à temporalidade
de documentos.
3.3 Identificar métodos para confecção de
portfólio.
3.4 Organizar o ciclo e manter o arquivo de
documentos.
3.5 Aplicar técnicas de planejamento e
organização de informações e documentos para
confecção de portfólio pessoal e da instituição.

3

Gestão da informação: fluxos, recursos
tecnológicos, temporalidade, materiais,
equipamentos e mobiliário.


Leitura, interpretação e
organização de informações e
documentação para composição
de portfólio.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Gestão de Informações e Documentos
Habilidade

1.1 Aplicar técnicas de
planejamento e organização
para a gestão de informações
e documentos.
1.2 Verificar e avaliar
informações impressas e
eletrônicas estruturando-as
para suprir o planejamento, a
execução e o controle das
atividades organizacionais.
1.3 Utilizar técnicas
arquivísticas na seleção,
classificação, ordenação,
preservação e eliminação de
documentos impressos e
eletrônicos.
1.4 Identificar o conteúdo dos
documentos e selecionar a
forma de organizar atividades
do arquivo centralizado ou
descentralizado.
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Bases Tecnológicas

Módulo: I

Procedimentos Didáticos
Recepção e boas vindas aos alunos; Apresentação das Bases
Tecnológicas, Habilidades e Competências; Metodologia de
Trabalho; e Dinâmica de Grupo.

Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar “Recuperando
1. Documentação: conceituação,Documentos”.
importância, natureza e finalidade.
Aula expositiva
• Normalização ABNT –
Terminologia
Aula expositiva
• Arquivo:
o
conceito e
importância do arquivo;
o
planejamento e
organização;
o
tipos;
o
atualização;
o
sistemas e
métodos de
Aula expositiva
arquivamento;
o
centralização e
descentralização;
o
temporalidade de
documentos;
o
teoria das três
idades.

Cronograma / Dia e Mês
09/02 a 23/02

24/02 a 10/03
11/03 a 25/03
26/03 a 09/04

10/04 a 24/04
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Aula expositiva
1.5 Aplicar sistemas, métodos
e técnicas de arquivamento
para organização, preservação
e recuperação das
informações e documentos,
impressos e eletrônicos.

•
•

•

Fases do processo de
documentação: leitura e
classificação.
Normas para acesso,
transferência, guarda e
destruição e
microfilmagem de
documentos.
GED – gerenciamento
eletrônico de documentos.

27/04 a 11/05
Aula expositiva.
12/05 a 26/05
Aula expositiva.

27/05 a 10/06
Aula expositiva

2. Elaborar impressos
necessários ao controle de
documentos: registros e
protocolo.

2. Conceito e métodos para
impressos e formulários.

11/06 a 25/06

Aula expositiva
3.1 Aplicar o fluxo de
informações (impressas e
eletrônicas): recebimento,
análise, registro, seleção,
classificação, distribuição,
acompanhamento,
multiplicação, guarda e
destruição.
3.2 Aplicar as normas
referentes à temporalidade de
documentos.
3.3 Identificar métodos para
confecção de portfólio.
3.4 Organizar o ciclo e manter
o arquivo de documentos.
3.5 Aplicar técnicas de
planejamento e organização
de informações e documentos
para confecção de portfólio
pessoal e da instituição.
Centro Paula Souza – 2015

26/06 a 07/07
Gestão da informação: fluxos,
recursos tecnológicos,
temporalidade, materiais,
equipamentos e mobiliário.
•

Leitura, interpretação e
organização de
informações e
documentação para
composição de portfólio.
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IV – Procedimentos de Avaliação
Componente Curricular: Gestão de Informações e Documentos
Módulo: I
Competência
Indicadores de Domínio
Instrumentos de Avaliação
Critérios de Desempenho
(por extenso)
1. Identificar normas
1. Reconhecer informações
Avaliação escrita individual. Coerência através da escrita.
disciplinadoras: preservação, impressas e eletrônicas.
acesso, transferência, guarda
e destruição sobre os
sistemas de arquivo físico e
eletrônico.

Aplicação adequada das
informações impressas e
eletrônicas.

2. Eleger métodos para
confecção de formulários.

Aplicação adequada das
técnicas arquivísticas.

2. Organizar e aplicar técnicas
arquivísticas em documentos
impressos e eletrônicos.

3.Gerenciar o ciclo de
3. Coletar o ciclo de
informações nas organizações informações nas organizações.
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Seminário.

Fluência na oralidade.
Domínio do conteúdo
abordado. Organização das
ideias pela oralidade.

Atividade dirigida e trabalho
em grupo.

Participação nas atividades
propostas e domínio das
habilidades básicas de
técnicas arquivísticas.

Evidências de Desempenho

Organização do ciclo de
informações nas
organizações.
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Bibliografia: MEDEIROS, João Bosco, HERNANDES, Sonia – Manual da Secretária – 7ª ed.
São Paulo: Atlas, 1999.
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias,
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da
aprendizagem individualizada. Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses
de aproveitamento do período letivo.

VII– Identificação:
Nome do professor: Maria Medianeira Nouer Achutti Monteiro
Assinatura:

Data: 09/02/2015

VIII – Parecer do Coordenador de Área:
Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado,
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Franca – SP, 17 de Março de 2015

EZEQUIEL MENDONÇA
Coordenador de Curso Gestão e Negócios
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Plano de Trabalho Docente – 2015

ETEC. Dr. Júlio Cardoso
Código: 078

Ensino Técnico

Município: Franca – SP.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

1º Semestre

Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Secretaria

Módulo: I

Componente Curricular: Gerenciamento de Rotinas e Serviços
C.H. Semanal: 5,0

Professor: Maria Medianeira Nouer Achutti Monteiro

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
1. Gerar informações na elaboração de documentos.
2. Utilizar a comunicação oral e escrita em língua portuguesa e estrangeira.
3. Atuar de acordo com a estrutura, a cultura, a filosofia e o funcionamento da empresa, bem
como as fases do planejamento estratégico, tático, operacional e plano diretor.
4. Atuar comportamental e eticamente de acordo com os preceitos profissionais exigidos.
5. Aplicar técnicas adequadas ao fluxo da informação.
6. Aplicar técnicas de recepção e atendimento ao cliente interno e externo inclusive em língua
estrangeira.
7. Utilizar recursos tecnológicos.
8. Manusear as tecnologias de forma a apresentar boa digitação de documentos.

Centro Paula Souza – 2015
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Gerenciamento de Rotinas e Serviços

Nº
1

Competências
Analisar o código de ética profissional da
área secretarial, as regras e regulamentos
organizacionais

Módulo: I

Nº

Habilidades

Nº

1

1.1. Aplicar a legislação e os códigos de ética
profissional nas relações pessoais, profissionais e
comerciais.
1.2. Aplicar os objetivos, as atividades e
procedimentos em sua área de atuação.
1.3. Cumprir criticamente as regras, regulamentos
e procedimentos organizacionais.
1.4 Identificar e respeitar, no ambiente de trabalho,
as diversidades individuais, coletivas e culturais.
1.5 Apresentar postura ética nas relações
pessoais, profissionais e comerciais e estabelecer
relações de respeito mútuo entre:

1

 Produtor/consumidor
Empregador/empregado
Parceiro/concorrente
2

Desenvolver modelo de Imagem Pessoal e
de Relacionamento Interpessoal para
promover a imagem da organização,
indicando ameaças que possam afetá-la e

Centro Paula Souza – 2015

2

2.1 Atuar como profissional de secretariado
quanto a ocorrência de um assédio e aplicar
técnicas de prevenção.
2.2 Verificar inovações da área secretarial.

2

Bases Tecnológicas
Ética profissional, regras e regulamentos
organizacionais – Código de Ética - Lei n.º
7377/85, alterada pela Lei 9261/96 Regulamentação da Profissão.

Perfil Profissional e Pessoal do Secretário e
suas atribuições no ambiente de trabalho.
 Comportamento e atitudes
adequadas.


Responsabilidade do profissional
com a imagem da empresa:
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os procedimentos adequados a cada
situação.

2.3 Acompanhar inovações da área tendo em
vista a melhoria do desempenho pessoal e
organizacional.
2.2. Desenvolver postura e atitudes proativas e
técnicas no tratamento de clientes internos,
externos e estrangeiros.
2.3 Comunicar-se de maneira assertiva e coerente
com o contexto, garantindo bons relacionamentos.
E promover a imagem da organização.

o código visual na profissão;
o diferença entre moda e estilo;
o procedimento de vendas da imagem
profissional;
o apresentação pessoal e postura
profissional


Papéis gêneros no profissional de
secretariado;

o Estereótipos do profissional de
secretariado – aspectos positivos e
negativos;
o comportamento profissional e seus
reflexos – comportamento geral.
o tipos de comportamento no convívio
profissional.


3

Produzir a organização da rotina de

Centro Paula Souza – 2015

3

3.1. Identificar e desenvolver no ambiente de

3

Assédio Moral e Sexual

Planejamento e atendimento ao cliente
interno, externo, estrangeiro e pessoas com
deficiência.
 apresentação pessoal e postura
da(o) recepcionista;
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trabalho para o atendimento com
qualidade.

Centro Paula Souza – 2015

trabalho um leiaute organizado, ergonômico e
acessível.
3.2. Conduzir com técnicas de recepção, de
atendimento pessoal e telefônico os clientes
internos, externos, estrangeiros e pessoas com
deficiência, dispondo de um leiaute ergonômico e
acessível.
3.3. Utilizar as normas brasileiras e internacionais
de Qualidade Total, Higiene e Segurança do
Trabalho.
3.4. Operar equipamentos de telefonia.
3.5. Atuar conforme os preceitos de etiqueta
social e corporativa.
3.6. Executar, coordenar, controlar e organizar
agendas: manual e eletrônica.



planejamento e organização do
ambiente de trabalho/leiaute;



triagem e encaminhamento de
assuntos, pessoas e
correspondências;



procedimentos técnicos para
tratamento de interrupções e
situações emergenciais;



técnicas, registro e controle de
atendimento e utilização de
formulários;



PODC – Planejamento, organização,
direcionamento e controle –
retroalimentação de sistemas e
Regras de Etiqueta Social e
Corporativa;



Técnicas em agendas: manual e
eletrônica;



Programas de qualidade/
atendimento ao cliente – NBR ISO
9001:2000 e ISO 10002:2004 e
14000 - Gestão da Qualidade –
satisfação do cliente, excelência no
atendimento.
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Fundamentos e práticas
ergonômicas na organização do
ambiente de trabalho.



Fundamentos e práticas de
acessibilidade (urbana, digital e
mobiliário).



Fundamentos e práticas de
Dramatização

Administração do tempo: conceitos de
desperdiçadores e neutralizadores ou
economizadores de tempo gerenciais e
secretariais.
4

4
Relacionar a otimização da organização, da
área, dos objetivos com e a atuação
executiva.

4.1. Aplicar técnicas da Administração do Tempo.
4.2 Aplicar técnicas secretariais em ambientes
administrativos.
4.3 Detectar fundamentos de administração
voltadas para a qualidade total e produtividade em
ambientes administrativos.
4.4 Conduzir os processos de comunicação da
organização.

4


Escritório: definição, objetivos,
atuação secretarial, trabalho
administrativo.



Apoio secretarial:

o produtividade;
o organização;
o qualidade;
o projetos: abordagem de Kaizen
o 14 pontos de Deming para a
produtividade gerencial.

Centro Paula Souza – 2015
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidade
Bases Tecnológicas
Componente Curricular: Gerenciamento de Rotinas e Serviços

Centro Paula Souza – 2015

Procedimentos Didáticos
Módulo: I

Cronograma / Dia e Mês
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Recepção e boas vindas aos alunos; Apresentação
das Bases Tecnológicas, Habilidades e
Competências; Metodologia de Trabalho; e
Dinâmica de Grupo.
1.1. Aplicar a legislação e os
códigos de ética profissional nas
relações pessoais, profissionais
e comerciais.
1.2. Aplicar os objetivos, as
atividades e procedimentos em
sua área de atuação.
1.3. Cumprir criticamente as
regras, regulamentos e
procedimentos organizacionais.
1.4 Identificar e respeitar, no
ambiente de trabalho, as
diversidades individuais,
coletivas e culturais.
1.5 Apresentar postura ética
nas relações pessoais,
profissionais e comerciais e
estabelecer relações de
respeito mútuo entre:
 Produtor/consumidor
Empregador/empregado
Parceiro/concorrente


Centro Paula Souza – 2015

Aula expositiva sobre Código de Ética e
Regulamentação da Profissão.
1.Ética profissional, regras e
regulamentos organizacionais –
Código de Ética - Lei n.º 7377/85,
alterada pela Lei 9261/96 Regulamentação da Profissão.

09/02 a 23/02

24/02 a 10/03
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2.1 Atuar como profissional de
secretariado quanto a
ocorrência de um assédio e
aplicar técnicas de prevenção.
2.2. Verificar inovações da
área secretarial.
2.3 Acompanhar inovações da
área tendo em vista a
melhoria do desempenho
pessoal e organizacional.
2.2. Desenvolver postura e
atitudes proativas e técnicas
no tratamento de clientes
internos, externos e
estrangeiros.
2.3 Comunicar-se de maneira
assertiva e coerente com o
contexto, garantindo bons
relacionamentos. E promover
a imagem da organização.

2.Perfil Profissional e Pessoal do
Secretário e suas atribuições no
ambiente de trabalho.
 Comportamento e
atitudes adequadas.


11/03 a 25/03

Aula expositiva

26/03 a 09/04

Responsabilidade do
profissional com a
imagem da empresa:

o código visual na profissão;
o diferença entre moda e estilo;
o procedimento de vendas da
imagem profissional;
o apresentação pessoal e
postura profissional


Papéis gêneros no
profissional de
secretariado;

o Estereótipos do profissional de
secretariado – aspectos positivos
e negativos;
o comportamento profissional e
seus reflexos – comportamento
geral.
Centro Paula Souza – 2015

Aula expositiva
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o tipos de comportamento no
convívio profissional.
Aula expositiva


3.1. Identificar e desenvolver
no ambiente de trabalho um
leiaute organizado,
ergonômico e acessível.
3.2. Conduzir com técnicas de
recepção, de atendimento
pessoal e telefônico os
clientes internos, externos,
estrangeiros e pessoas com
deficiência, dispondo de um
leiaute ergonômico e
acessível.
3.3. Utilizar as normas
brasileiras e internacionais de
Qualidade Total, Higiene e
Segurança do Trabalho.
3.4. Operar equipamentos de
Centro Paula Souza – 2015

10/04 a 24/04

Assédio Moral e Sexual.

3. Planejamento e atendimento ao
cliente interno, externo,
estrangeiro e pessoas com
deficiência.
 apresentação pessoal e
postura da(o)
recepcionista;
 planejamento e
organização do ambiente
de trabalho/leiaute;


triagem e
encaminhamento de
assuntos, pessoas e
correspondências;



procedimentos técnicos

Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar.
“Recepcionando seu Cliente”.

27/04 a 11/05

Aula expositiva

12/05 a 26/05
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telefonia.
3.5. Atuar conforme os
preceitos de etiqueta social e
corporativa.
3.6. Executar, coordenar,
controlar e organizar agendas:
manual e eletrônica.

Centro Paula Souza – 2015

para tratamento de
interrupções e situações
emergenciais;


técnicas, registro e
controle de atendimento e
utilização de formulários;



PODC – Planejamento,
organização,
direcionamento e controle
– retroalimentação de
sistemas e Regras de
Etiqueta Social e
Corporativa;



Técnicas em agendas:
manual e eletrônica;



Programas de qualidade/
atendimento ao cliente –
NBR ISO 9001:2000 e
ISO 10002:2004 e 14000
- Gestão da Qualidade –
satisfação do cliente,
excelência no
atendimento.



Fundamentos e práticas
ergonômicas na
organização do ambiente
de trabalho.



Fundamentos e práticas

27/05 a 10/06
Aula expositiva

Aula expositiva

11/06 a 25/06
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de acessibilidade
(urbana, digital e
mobiliário).


Fundamentos e práticas
de Dramatização

26/06 a 07/07

4.1. Aplicar técnicas da
Administração do Tempo.
4.2 Aplicar técnicas
secretariais em ambientes
administrativos.
4.3 Detectar fundamentos de
administração voltadas para a
qualidade total e produtividade
em ambientes administrativos.
4.4 Conduzir os processos de
comunicação da organização.

4. Administração do tempo:
conceitos de desperdiçadores e
neutralizadores ou
economizadores de tempo
gerenciais e secretariais.
Escritório: definição, objetivos,
atuação secretarial, trabalho
administrativo.
Apoio secretarial:
o produtividade;

.
o organização;
o qualidade;
o projetos: abordagem de Kaizen
o 14 pontos de Deming para a
produtividade gerencial.

Centro Paula Souza – 2015

Aula expositiva
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IV – Procedimentos de Avaliação
Componente Curricular: Gerenciamento de Rotinas e Serviços

Competência
Indicadores de Domínio
(por extenso)
1. Analisar o código de ética
1.Relacionar o código de ética
profissional da área
às regras e regulamentos
secretarial, as regras e
organizacionais.
regulamentos organizacionais.
2. Desenvolver modelo de
2. Aplicar o modelo de Imagem
Imagem Pessoal e de
Pessoal para promover a
Relacionamento Interpessoal imagem da organização.
para promover a imagem da
organização, indicando
ameaças que possam afetá-la
e os procedimentos
adequados a cada situação.
3. Adequar a organização das
rotinas de trabalho para obter
Centro Paula Souza – 2015

Módulo: I

Instrumentos de Avaliação

Critérios de Desempenho

Avaliação escrita Coerência através da escrita.
individual.

Evidências de Desempenho
Aplicação adequada do
código de ética.

Estudo de caso.

Senso crítico com a realidade. Comportamento que
evidencie o modelo de
Imagem Pessoal e de
Relacionamento Interpessoal.

Observação
direta.

Sequência lógica.

Organização adequada das
rotinas de trabalho.
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3. Implementar boas práticas qualidade no atendimento.
de atendimento para garantir a qualidade.
4. Utilizar a otimização da
organização, da área, dos
4. Correlacionar a cultura
objetivos com a atuação
organizacional à otimização
executiva.
da atuação executiva.

Centro Paula Souza – 2015

Simulações
através de
situações
fictícias.

Clareza de ideias.

Aplicação adequada da
otimização da organização.
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Bibliografia: OLIVEIRA NEVES, Maria da Conceição de. – Introdução ao Secretariado Executivo
São Paulo: Editorama, 2008.
D’ELIA, Maria Elizabete Silva – Secretária Executiva – 1ª ed.
São Paulo: IOB-Thomson, 2005. – (Coleção Cursos IOB)

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias,
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da
aprendizagem individualizada. Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses
de aproveitamento do período letivo.

VII– Identificação:
Nome do professor: Maria Medianeira Nouer Achutti Monteiro
Assinatura:

Data: 09/02/2015

VIII – Parecer do Coordenador de Área:
Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado,
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Franca – SP, 17 de Março de 2015

EZEQUIEL MENDONÇA
Coordenador de Curso Gestão e Negócios
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Plano de Trabalho Docente – 2015

ETEC Dr. Julio Cardoso

Ensino Técnico

1º Semestre
Município: Franca - SP

Código: 078

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE SECRETARIA

Módulo: I

Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna:
Espanhol I
C.H. Semanal: 2, 5

Professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
Atribuições: A profissão de secretário é regulamentada pela Lei 7 377, de 30/09/85, alterada
pela Lei 9261, de 11/01/96. As atribuições do secretário estão relacionadas no Artigo 5º da Lei 7
377/96. O Técnico em Secretariado, ao concluir o curso, deverá ter construído as competências
gerais da área profissional de gestão.
Atividades:
 Recepcionar, atender e orientar o público interno e externo, identificando os assuntos
para os devidos esclarecimentos, pessoalmente ou por telefone.
 Transformar linguagem oral em linguagem escrita
 Comunicar-se pela escrita e pela oralidade.
 Utilizar o vocabulário técnico de área.
 Manter-se informado e atualizado.
 Demonstrar capacidade de síntese, comunicação, raciocínio lógico, análise.
 Redigir documentos básicos em idioma estrangeiro.
 Interpretar documentos em idioma estrangeiro.

Centro Paula Souza – 2015
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Espanhol I

Centro Paula Souza – 2015

Módulo: I
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Nº
Nº
Competências
Habilidades
Nº
1
1. Identificar estruturas gramaticais básicas 1.1 1.1 Identificar a língua espanhola como 1.
para a compreensão de informações gerais
instrumento de acesso a informações, a outras
e cotidianas.
culturas e grupos sociais com foco na área de
Secretariado.
2. 2. Interpretar textos técnicos da área de
Gestão com foco na área de Secretariado e 1.2 1.2 Aplicar conceitos e normas gramaticais da
correlatos em língua espanhola.
língua espanhola.
3.

3. Identificar tecnologias de apoio ao 1.3 1.3 Aplicar conceitos, normas e estruturas
estudo linguístico: dicionários, manuais,
gramaticais formais e coloquiais da Língua
gramáticas, informatizados ou não.
Espanhola atentando para o tom de voz,
velocidade, entonação, gesticulação, contato
visual etc..
1.4 1.4 Identificar técnicas e expressões utilizadas em
conversação telefônica, no atendimento e na
recepção de clientes.

Técnicas
de
leitura
instrumental,
identificando cognatos, ideia geral e
específica do texto, título, conteúdo,
palavras-chave, vocabulário e expressões já
conhecidos etc.
Apresentações pessoais e de terceiros,
cumprimentos e saudações, informações
pessoais como: idade, origem, ocupação,
endereço, etc.; pedido e aceitação de
desculpas, esclarecimento de dúvidas, etc.

1.5 1.5 Identificar técnicas de comunicação oral em
espanhol, para a compreensão e elaboração de
mensagens orais ligadas ao mundo dos negócios
e contexto das relações entre países do
MERCOSUL.

Conversação: formas de comunicação
cotidianas (hotel, restaurante e nos meios de
transportes).

1.6 1.6 Aplicar normas gramaticais e expressões
idiomáticas na representação, simulação e
conversação
realizada
em
contextos
empresariais, utilizando-as com simplicidade e
clareza.

Vocabulário e procedimentos técnicos para
atendimento telefônico: identificação da
empresa
e
pessoal,
cumprimento,
solicitação de informações, transferências
de chamadas telefônicas, transmissão de
avisos/ recados de superiores, anotação de
recados.

2.1 2.1. Identificar técnicas de comunicação escrita
em espanhol.

Centro Paula Souza – 2015

Bases Tecnológicas
1. Acentuação, pontuação, adjetivos, verbos
(presente,
passado),
pronomes,
preposições, dias da semana, meses e
estações do ano, números, horas, tempo,
clima.

Expressões idiomáticas.
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2.2 2.2 Registrar agenda de compromissos e reuniões
profissionais e sociais, recados, avisos, pedido de
materiais, solicitação de manutenção, etc. em
língua espanhola.
2.
2.3 2.3 Elaborar formulários em língua espanhola
para registro de controle de entrada e saída na
empresa,
protocolo
de
correspondências
recebidas, recados, etc.
3.

2. Técnicas para elaboração de textos
simples em língua espanhola.
Vocabulário
técnico
utilizado
em
formulários para registros e controles
internos.

3. Pesquisar e utilizar vocabulário e terminologia
técnica em língua espanhola em arquivos e
demais assuntos da área de Secretariado.

- Anotação
formulário)
3.

Centro Paula Souza – 2015

Vocabulário e procedimentos técnicos para
atendimento e recepção: cumprimentos,
instruções e direcionamentos.

de

recados

(estrutura

e

3. Vocabulário e terminologias técnicas
utilizadas para arquivos físicos e eletrônicos.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Espanhol I
Habilidade

Bases Tecnológicas

1.1
Identificar
a
língua
espanhola como instrumento
de acesso a informações, a
outras culturas e grupos
sociais com foco na área de
Secretariado.

1.
Acentuação,
pontuação,
adjetivos,
verbos
(presente,
passado), pronomes, preposições,
dias da semana, meses e
estações do ano, números, horas,
tempo, clima.

1.1
Identificar
a
língua
espanhola como instrumento
de acesso a informações, a
outras culturas e grupos
sociais com foco na área de
Secretariado.

1.
Acentuação,
pontuação,
adjetivos,
verbos
(presente,
passado), pronomes, preposições,
dias da semana, meses e
estações do ano, números, horas,
tempo, clima.

Centro Paula Souza – 2015

Procedimentos Didáticos
 Recepção dos alunos e apresentação da
metodologia de trabalho.
 Apresentação das competências, habilidades e
bases tecnológicas.
 Confecção de tabela de pontos de
participação.
 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva sobre o tema pronomes
pessoais e principais sons por meio de
recursos visuais.
 Exercícios de pronúncia sobre os sons
trabalhados.
 Aplicação de atividade escrita.
 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva (continuação) sobre o tema
pronomes pessoais e verbos no presente do
indicativo.
 Aplicação de lista de exercícios.
 Apresentação de vocabulário com uso de
dicionário (tradução e memorização de léxico).

Módulo: I
Cronograma / Dia e Mês

09/02 a 13/02

09/02 a 20/02

23/02 a 06/03
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Técnicas de leitura instrumental,
identificando cognatos, ideia geral
1.2 Aplicar conceitos e normas
e específica do texto, título,
gramaticais
da
língua
conteúdo,
palavras-chave,
espanhola.
vocabulário e expressões já
conhecidos etc.

 Retomada de conteúdo.
 Estudo de textos diversos relacionados à área
de Secretariado.
 Utilização de dicionários.
 Leitura e interpretação de texto.

1.3 Aplicar conceitos, normas e
estruturas gramaticais formais
e
coloquiais
da
Língua
Espanhola atentando para o
tom de voz, velocidade,
entonação,
gesticulação,
contato visual etc..

Apresentações pessoais e de
terceiros,
cumprimentos
e
saudações, informações pessoais
como: idade, origem, ocupação,
endereço, etc.; pedido e aceitação
de desculpas, esclarecimento de
dúvidas, etc.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Apresentação de vocabulário com uso de
dicionário (tradução e memorização de léxico).
 Produção de texto individual.

09/03 a 20/03

1.3 Aplicar conceitos, normas e
estruturas gramaticais formais
e
coloquiais
da
Língua
Espanhola atentando para o
tom de voz, velocidade,
entonação,
gesticulação,
contato visual etc..

Apresentações pessoais e de
terceiros,
cumprimentos
e
saudações, informações pessoais
como: idade, origem, ocupação,
endereço, etc.; pedido e aceitação
de desculpas, esclarecimento de
dúvidas, etc.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Apresentação de vocabulário com uso de
dicionário (tradução e memorização de léxico).
 Produção de texto individual.
 Apresentação oral do texto produzido.

23/03 a 03/04

1.4 Identificar técnicas e
expressões
utilizadas
em
conversação telefônica, no
atendimento e na recepção de
clientes.

Conversação:
formas
de
comunicação cotidianas (hotel,
restaurante e nos meios de
transportes).

 Retomada de conteúdo.
 Exercícios orais.
 Levantamento de vocabulário.
 Produção de diálogo.
 Apresentação oral do material produzido.

Centro Paula Souza – 2015

09/03 a 20/03

06/04 a 17/04
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1.5 Identificar técnicas de
comunicação
oral
em
espanhol, para a compreensão
e elaboração de mensagens
orais ligadas ao mundo dos
negócios e contexto das
relações entre países do
MERCOSUL.

Expressões idiomáticas.
Vocabulário
e
procedimentos
técnicos
para
atendimento
telefônico:
identificação
da
empresa e pessoal, cumprimento,
solicitação
de
informações,
transferências
de
chamadas
telefônicas,
transmissão
de
avisos/ recados de superiores,
anotação de recados.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Apresentação de vocabulário com uso de
dicionário.
 Exercício auditivo simulando uma ligação
comercial.

1.6 Aplicar normas gramaticais
e expressões idiomáticas na
representação, simulação e
conversação realizada em
contextos
empresariais,
utilizando-as com simplicidade
e clareza.

Vocabulário
e
procedimentos
técnicos para atendimento e
recepção:
cumprimentos,
instruções e direcionamentos.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Apresentação de vocabulário com uso de
dicionário.
 Exercício auditivo simulando uma ligação
comercial.

2.1. Identificar técnicas de 2. Técnicas para elaboração de
comunicação
escrita
em textos
simples
em
língua
espanhol.
espanhola.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Produção de texto – apresentação pessoal

2.2 Registrar agenda de
compromissos
e
reuniões
profissionais
e
sociais, - Vocabulário técnico utilizado em
recados, avisos, pedido de formulários para registros e
materiais,
solicitação
de controles internos.
manutenção, etc. em língua
espanhola.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Apresentação de vocabulário com uso de
dicionário.
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22/04 a 30/04

04/05 a 15/05

18/05 a 29/05

01/06 a 12/06
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2.3 Elaborar formulários em
língua espanhola para registro
de controle de entrada e saída - Anotação de recados (estrutura e
na empresa, protocolo de formulário)
correspondências
recebidas,
recados, etc.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Leitura de texto explicativo sobre o tema.
 Produção de texto .

3.
Pesquisar
e
utilizar
vocabulário e terminologia 3. Vocabulário e terminologias
técnica em língua espanhola técnicas utilizadas para arquivos
em
arquivos
e
demais físicos e eletrônicos.
assuntos
da
área
de
Secretariado.

 Apresentação de vocabulário com uso de
dicionário.

Centro Paula Souza – 2015

15/06 a 26/06

29/06 a 06/07
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IV – Procedimentos de Avaliação
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Espanhol I
Competência
Indicadores de Domínio
Instrumentos de Avaliação
(por extenso)
Desenvolver
técnicas
de Aplicar
técnicas
de Simulações
através
de
comunicação escrita e verbal desenvolvimento de ideias e situações fictícias
em língua espanhola.
produções textuais simples,
utilizando
recursos Pesquisa e apresentação
Identificar
estruturas tecnológicos de comunicação
gramaticais.
em espanhol
Avaliação escrita individual
Identificar
e
aplicar Gramática
e
linguagem Autoavaliação
expressões mais utilizadas em comercial básica em espanhol.
conversação telefônica.
Pesquisa e apresentação
Aplicar conceitos e normas da
Identificar
e
aplicar língua espanhola.
expressões orais em recepção
de clientes.
Aplicar normas gramaticais e
expressões idiomáticas na
Compreender textos dos mais
produção
de
textos,
variados gêneros em língua
apresentações e conversação
espanhola.
em língua espanhola.
Aplicar técnicas de um leitor
eficiente em língua espanhola,
interagindo com o material
apresentado.
Centro Paula Souza – 2015

Módulo: I

Critérios de Desempenho

Evidências de Desempenho

Clareza de ideias (oral e
escrita)
Participação
durante
as
atividades.
Organização de ideias pela
escrita e pela oralidade
Domínio das habilidades
básicas
referentes
à
compreensão de texto de
diversos gêneros.
Trabalho em equipe

Produções textuais claras e
coerentes (oral e escrita)
Apresentações bem feitas
que
possam
refletir
o
atendimento aos critérios de
desempenho.
Realização participativa das
atividades propostas pelo
professor durante as aulas
Domínio
do
conteúdo
proposto pelo professor
Aplicação satisfatória
conteúdo
durante
atividades de sala
aula

do
as
de
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
MARTIN, Ivan. Síntesis: curso de lengua española. São Paulo: Ática , 2012
MARTIN RODRIGUES, Ivan. Español Série Brasil. São Paulo: Ática, 2005
BRIONES, Ana Isabel. Español Ahora Vol.01- São Paulo: Moderna, 2003.
MILANI, Ester María (et al.). Listo: a través de textos. São Paulo: Moderna, 2005
Apostila elaborada pela professora
< www.sgel.es/ele>
< www.elpais.com>
< www.rae.es>
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)
Os alunos serão constantemente observados e orientados individualmente visando ao seu
progresso. Quanto à autoavaliação, os alunos serão motivados a realizarem tarefas de autoavaliação de
forma a pontuarem o que efetivamente aprenderam ou não e refletirem sobre suas ações perante os
estudos. Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades
diárias, com recursos e metodologias diferenciados, constituindo-se intervenções imediatas na
reorientação da aprendizagem individualizada. Os resultados obtidos nos estudos de recuperação
integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo.

VII– Identificação:
Nome do professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva
Assinatura:

Data: 09/02/2015

VIII – Parecer do Coordenador de Área:
Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado,
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Franca – SP, 17 de Março de 2015

EZEQUIEL MENDONÇA
Coordenador de Curso Gestão e Negócios

Centro Paula Souza – 2015
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Plano de Trabalho Docente – 2015

Ensino Técnico
1º Semestre
ETEC Dr. Júlio Cardoso
Código: 078

Município:Franca

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de
Secretária

Módulo: I

Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Inglês I
C.H. Semanal: 2,5

Professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
Recepcionar, atender e orientar o público interno e externo, identificando os assuntos para os
devidos esclarecimentos, pessoalmente ou por telefone.

Centro Paula Souza – 2015
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Inglês I

Nº
Competências
1
1. Interpretar textos técnicos da área de
secretariado e correlatos na língua inglesa

Nº
1.1

Nº
1.1

Bases Tecnológicas
Técnicas de leitura instrumental,
identificando cognatos, ideia geral e
específica do texto (scanning e skimming),
título, conteúdo, palavras-chave, vocabulário
e expressões já conhecidos, etc.
Verbos, pronomes, preposições, dias da
semana, meses e estações do ano,
números, horas, tempo, clima.

1.2

Detectar as informações gerais e cotidianas
com a identificação das estruturas gramaticais
básicas.

1.2

1.3

Identificar técnicas de comunicação oral em
inglês para a compreensão e elaboração de
mensagens orais.

1.3

Apresentações pessoais e de terceiros,
cumprimentos e saudações, informações
pessoais como: idade, origem, ocupação,
endereço etc.

1.4

Aplicar conceitos e normas gramaticais da
língua inglesa.

1.4

Pedido e aceitação de desculpas,
esclarecimento de dúvidas etc.

1.5

Expressões idiomáticas:

1.5

1.6

Centro Paula Souza – 2015

Habilidades
Identificar a língua inglesa como instrumento de
acesso a informações, a outras culturas e
grupos sociais com foco na área de
Secretariado.

Módulo: I

Identificar técnicas e expressões utilizadas em
conversação telefônica, no atendimento e na
recepção de clientes.
Aplicar conceitos, normas e estruturas
gramaticais formais e coloquiais da Língua
Inglesa atentando para o tom de voz,
velocidade, entonação, gesticulação, contato

1.6

o Vocabulário e procedimentos técnicos
para atendimento telefônico: identificação da
empresa e pessoal, cumprimento,
solicitação de informações, transferências

________________________________________________________________________________________
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1.7

2

Identificar técnicas de comunicação escrita
em inglês.

2.1

2.2

Centro Paula Souza – 2015

visual, etc.
Aplicar normas gramaticais e expressões
idiomáticas na representação, simulação e
conversação realizada em contextos
empresariais, utilizando-as com simplicidade e
clareza.

Elaborar agenda de compromissos e reuniões
profissionais e sociais, recados, avisos, pedido
de materiais, solicitação de manutenção, etc.,
em língua inglesa.
Elaborar formulários em língua inglesa para
registro de controle de entrada e saída na
empresa, protocolo de correspondências
recebidas, recados etc.

1.7

2.1
2.2

de chamadas telefônicas, transmissão de
avisos/ recados de superiores, anotação de
recados;
o Vocabulário e procedimentos técnicos
para atendimento e recepção:
cumprimentos, instruções e vocabulário para
direcionamentos (locations).
Noções para elaboração de textos simples
em língua inglesa, como:
- terminologia técnica em agendas;
- organização do tempo;
- vocabulário técnico utilizado em
formulários para registros e controles
internos;
- anotação de recados (estrutura e
formulário )
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular:
Módulo:I

Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Inglês I

Habilidade

Bases Tecnológicas

Identificar a língua inglesa
como instrumento de acesso a
informações, a outras culturas
e grupos sociais com foco na
área de Secretariado

Técnicas de leitura instrumental,
identificando cognatos, ideia geral
e específica do texto (scanning e
skimming), título, conteúdo,
palavras-chave, vocabulário e
expressões já conhecidos, etc.

Verbos, pronomes, preposições,
Detectar
as
informações
dias da semana, meses e
gerais e cotidianas com a
estações do ano, números, horas,
identificação das estruturas
tempo, clima.
gramaticais básicas
Identificar técnicas de
comunicação oral em inglês
para a compreensão e
elaboração de mensagens
orais.

Apresentações pessoais e de
terceiros, cumprimentos e
saudações, informações pessoais
como: idade, origem, ocupação,
endereço etc.

Identificar técnicas de
comunicação oral em inglês
para a compreensão e
elaboração de mensagens
orais.

Apresentações pessoais e de
terceiros, cumprimentos e
saudações, informações pessoais
como: idade, origem, ocupação,
endereço etc

Centro Paula Souza – 2015

Procedimentos Didáticos

CRONOGRAMA
09/02 a 20/02

Aulas expositivas
Estudo Dirigido

Aulas expositivas

23/02 a 06/03

Aulas dialogadas.
09/03 a 20/03
Diálogos em inglês

23/03 a 27/03
Avaliação Oral
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Aplicar conceitos e normas
gramaticais da língua inglesa

Aplicar conceitos e normas
gramaticais da língua inglesa
Identificar técnicas e
expressões utilizadas em
conversação telefônica, no
atendimento e na recepção de
clientes
Aplicar normas gramaticais e
expressões idiomáticas na
representação, simulação e
conversação realizada em
contextos empresariais,
utilizando-as com simplicidade
e clareza
Identificar técnicas de
comunicação oral em inglês
para a compreensão e
elaboração de mensagens
orais.

Centro Paula Souza – 2015

Verbos, pronomes, preposições,
dias da semana, meses e
estações do ano, números, horas,
tempo, clima.
Pedido e aceitação de desculpas,
esclarecimento de dúvidas etc.

Expressões idiomáticas

o Vocabulário e procedimentos
técnicos para atendimento e
recepção: cumprimentos,
instruções e vocabulário para
direcionamentos (locations).

Apresentações pessoais e de
terceiros, cumprimentos e
saudações, informações pessoais

30/03 a 03/04
Avaliação Escrita

Aulas expositivas

Análise de diálogos e interpretação dos mesmos

Análise de diálogos e interpretação dos mesmos

06/04 a 10/04

13/04 a 17/04

20/04 a 1/05

25/04
Visita técnica – Comfort Hotel
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Elaborar agenda de
compromissos e reuniões
profissionais e sociais,
recados, avisos, pedido de
materiais, solicitação de
manutenção, etc., em língua
inglesa

Elaborar formulários em língua
inglesa para registro de
controle de entrada e saída na
empresa, protocolo de
correspondências recebidas,
recados etc.

Aplicar conceitos, normas e
estruturas gramaticais formais
e coloquiais da Língua Inglesa
atentando para o tom de voz,
velocidade, entonação,
gesticulação, contato visual,
etc

Centro Paula Souza – 2015

Noções para elaboração de textos
simples em língua inglesa, como:
- terminologia técnica em
agendas;
- organização do tempo;
- vocabulário técnico utilizado em
formulários para registros e
controles internos;
- anotação de recados (estrutura e
formulário )
Noções para elaboração de textos
simples em língua inglesa, como:
- terminologia técnica em
agendas;
- organização do tempo;

o Vocabulário e procedimentos
técnicos para atendimento
telefônico: identificação da
empresa e pessoal, cumprimento,
solicitação de informações,
transferências de chamadas
telefônicas, transmissão de
avisos/ recados de superiores,
anotação de recados

Estudo dirigido
Trabalho em grupos

Avaliação:Trabalho em duplas

Análise de diálogos e interpretação dos mesmos

04/05 a 08/05

11/05 a 22/05

25/05 a 06/06
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Elaborar formulários em língua
inglesa para registro de
controle de entrada e saída na
empresa, protocolo de
correspondências recebidas,
recados etc

vocabulário técnico utilizado em
formulários para registros e
controles internos;
- anotação de recados (estrutura e
formulário

Aplicar conceitos, normas e
estruturas gramaticais formais
e coloquiais da Língua Inglesa
atentando para o tom de voz,
velocidade, entonação,
gesticulação, contato visual,
etc

Vocabulário e procedimentos
técnicos para atendimento
telefônico: identificação da
empresa e pessoal, cumprimento,
solicitação de informações,
transferências de chamadas
telefônicas

Elaborar formulários em língua
inglesa para registro de
controle de entrada e saída na
empresa, protocolo de
correspondências recebidas,
recados etc

vocabulário técnico utilizado em
formulários para registros e
controles internos;
- anotação de recados (estrutura e
formulário

Centro Paula Souza – 2015

Estudo Dirigido

Avaliação oral: diálogos

Avaliação e Recuperação

15/06 a 19/06

22/06 a 26/06

29 /06 a 07/07
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

IV – Procedimentos de Avaliação
Componente Curricular Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Inglês I
Competência
(por extenso)
1. Interpretar textos técnicos
da área de secretariado e
correlatos na língua inglesa

2.Identificar técnicas de
comunicação escrita em
inglês.

Indicadores de Domínio
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Instrumentos de Avaliação

Aplicar normas gramaticais
e expressões idiomáticas
na produção de textos,
apresentações e
conversação em língua
Inglesa




Aplicar normas gramaticais
e expressões idiomáticas
na produção de textos,
apresentações e
conversação em língua
Inglesa
Pesquisar e consultar
fontes de informações,
incluindo sondagem de
novas publicações em
língua Inglesa de interesse
da área de atuação






Critérios de Desempenho


Trabalho em equipe
Avaliação escrita

Evidências de Desempenho

Clareza no uso da
linguagem
Clareza na relação feita
entre o conhecimento
prévio das duas línguas
Organizar respostas de
forma clara e precisa



Uso adequado da
linguagem



Relação adequada das
expressões às diferentes
situações



Clareza e coerência ao
efetuar a comunicação





Organizar respostas de
forma clara e precisa



Relação adequada das
expressões às diferentes
situações
Uso adequado da
linguagem




Trabalho em duplas
Avaliação escrita
Avaliação oral
Estudo Dirigido

Módulo: I
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
FOLEY,Mark; HALL,Dian. Total English .Pearson Education, 2005.
COOK, Rolf; PEDRETTI, Mara. Total Business . Summertown Publishing, United Kingdom, 2009.
ESCOBAR, Albina. English Around You. Pearson Education. 2012
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias,
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da
aprendizagem individualizada.
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do
período letivo

VII– Identificação:
Nome do professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues
Assinatura:

Data 09/02/2015

VIII – Parecer do Coordenador de Área:
Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado,
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Franca – SP, 17 de Março de 2015

EZEQUIEL MENDONÇA
Coordenador de Curso Gestão e Negócios

Plano de Trabalho Docente – 2015
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Etec
Etec: Dr Júlio Cardoso
Código: 078

Município: Franca

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Secretaria
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Portuguesa I
Módulo: I

C. H. Semanal: 2,5

Professor: Maria Fernanda Merlino Domenes Bachur

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
Redigir textos; Produzir comunicação escrita com coerência- redigir correspondências; Emitir
documentos; Utilizar as técnicas de comunicação; Preparar cartas, memorandos, informações
gerais da área secretarial; Cadastrar fornecedores e clientes.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Portuguesa I
Módulo: I

Nº
1

Competências

Nº

1. Identificar técnicas de comunicação oral 1
e escrita, com respeito às normas
gramaticais (da concordância, da regência,
da pontuação, da colocação pronominal, da
pronúncia etc. ), observando-se o contexto.

2
2.Interpretar textos em linguagem verbal e
não-verbal, estabelecendo relação lógica
entre causa e consequência e identificando
padrões de comunicação oral e escrita em
contextos empresariais.
.

2

Habilidades
1. 1 Aplicar conceitos e normas da Língua
Portuguesa.

Nº
1

1.2 Aplicar o padrão culto da língua, assim como
os termos relativos à área profissional.
1.3Distinguir as variantes linguísticas da língua
portuguesa e sua relação com os diferentes
contextos.
.
2 Detectar diferentes gêneros do discurso,
observando-se as práticas sociais do uso da
língua.
2. 1 Elaborar diferentes tipos de texto de acordo
com o propósito discursivo.
2.2 Aplicar padrões de comunicação oral e escrita
no dia a dia do profissional de secretariado com
clientes internos e externos, parceiros comerciais,
fornecedores e clientes.
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Bases Tecnológicas
1.Linguagem, língua e fala: adequação
vocabular; variações linguísticas;
*Concordância verbal e nominal, colocação
pronominal, ortografia, acentuação, grafia,
acentuação.
* Procedimentos de leitura de textos.
Conceitos de coesão e coerência aplicados
à análise e produção de textos técnicos.

2
2. Fundamentos: comunicação verbal e não
verbal: *cordialidade e objetividade na
comunicação oral, escrita e simbólica;
* Comunicação formal e informal.
* Gêneros do discurso (texto dissertativo,
carta comercial, requerimento, relatório)
estratégia de argumentação, elementos da
narração e da descrição. Estética e
padronização da redação técnica.
*Técnica de apresentação em público
(dicção, tom de voz e entonação,
gesticulação, postura corporal etc.)
* Técnica de resumo, resenha e relatório.

________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular:
Habilidade
Distinguir
as
variantes
linguísticas
da
língua
portuguesa e sua relação com
os diferentes contextos.
Distinguir
as
variantes
linguísticas
da
língua
portuguesa e sua relação com
os diferentes contextos.
Aplicar conceitos e normas da
Língua Portuguesa.

Módulo:
Bases Tecnológicas

Procedimentos Didáticos

Cronograma / Dia e Mês

Linguagem,
língua
e
fala:
Apresentação das habilidades, competências e
adequação vocabular; variações
bases tecnológicas. / aula expositiva.
linguísticas;

09/02 a 20/02

Linguagem,
língua
e
fala:
adequação vocabular; variações Aula expositiva.
linguísticas;

23/02 a 27/02

Adequação vocabular; variações Aula dialogada: debate
linguísticas
normativa e descritiva
Colocação pronominal, ortografia,
Aplicar conceitos e normas da
acentuação, grafia, acentuação.
Exercícios em duplas
Língua Portuguesa.
Colocação pronominal, ortografia,
Aplicar conceitos e normas da
acentuação, grafia, acentuação.
Correção de exercícios
Língua Portuguesa.
Conceitos de coesão e coerência
Aplicar o padrão culto da
aplicados à análise e produção de
língua, assim como os termos
textos técnicos. Texto: “Secretária Aula dialogada
relativos à área profissional.
do terceiro milênio”
Detectar diferentes gêneros do Conceitos de coesão e coerência
discurso, observando-se as aplicados à análise e produção de
Interpretação de texto
práticas sociais do uso da textos técnicos. Texto: “Secretária
língua.
do terceiro milênio
Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015

do

tema

gramática

02/03 a 06/03
09/03 a 13/03

16/03 a 20/03

23/03 a 27/03

30/03 a 3/04

________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Fundamentos:
comunicação
Detectar diferentes gêneros do
verbal e não verbal: *cordialidade
discurso, observando-se as
e objetividade na comunicação Aula expositiva
práticas sociais do uso da
oral, escrita e simbólica;
língua.

06/04 a 10/04

Detectar diferentes gêneros do
discurso, observando-se as
práticas sociais do uso da
língua.

13/04 a 17/04

Elaborar diferentes tipos de
texto de acordo com o
propósito discursivo.

Elaborar diferentes tipos de
texto de acordo com o
propósito discursivo.
Detectar diferentes gêneros do
discurso, observando-se as
práticas sociais do uso da
língua.

Comunicação formal e informal /
Aula expositiva
gêneros do discurso
Comunicação verbal e não verbal:
*cordialidade e objetividade na
comunicação oral, escrita e Avaliação
simbólica. / Comunicação formal e
informal / gêneros do discurso
Comunicação verbal e não verbal:
*cordialidade e objetividade na
comunicação oral, escrita e Correção da avaliação e recuperação de conteúdo
simbólica. / Comunicação formal e
informal / gêneros do discurso
Estratégia
de
argumentação,
elementos da narração e da
descrição.
Estética
e Aula dialogada
padronização da redação técnica.
Texto: Sermão da Sexagésima.

Elaborar diferentes tipos de
Texto
dissertativo
/
texto de acordo com o
comercial
propósito discursivo.
Aplicar
padrões
de
comunicação oral e escrita no
dia a dia do profissional de
secretariado
com
clientes Requerimento / relatório
internos e externos, parceiros
comerciais, fornecedores e
clientes.

Carta

20/04 a 24/04

27/04 a 1/05

04/05 a 08/05

Produção textual

11/05 a 15/05

Produção textual

18/05 a 22/05
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Elaborar diferentes tipos de
texto de acordo com o Resumo / resenha / relatório
Análise de documentos, conceito e redação
propósito discursivo.
Técnica de apresentação em
Detectar diferentes gêneros do
público (dicção, tom de voz e
discurso, observando-se as
Aula prática das técnicas de apresentação em
entonação, gesticulação, postura
práticas sociais do uso da
público
corporal etc.)
língua.
Técnica de apresentação em
Detectar diferentes gêneros do
público (dicção, tom de voz e
discurso, observando-se as
Aula prática das técnicas de apresentação em
entonação, gesticulação, postura
práticas sociais do uso da
público
corporal etc.)
língua.
Aplicar
padrões
de
comunicação oral e escrita no
dia a dia do profissional de
secretariado
com
clientes
internos e externos, parceiros
comerciais, fornecedores e
clientes.

Técnica de apresentação em
público (dicção, tom de voz e
entonação, gesticulação, postura Seminário
corporal etc.)

Aplicar
padrões
de
comunicação oral e escrita no
dia a dia do profissional de
secretariado
com
clientes
internos e externos, parceiros
comerciais, fornecedores e
clientes.

Técnica de apresentação em
público (dicção, tom de voz e
entonação, gesticulação, postura Seminário
corporal etc.)
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25/05 a 29/05

1/06 a 5/06

08/06 a 12/06

15/06 a 19/06

22/06 a 26/06

________________________________________________________________________________________
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Aplicar
padrões
de
comunicação oral e escrita no
dia a dia do profissional de
secretariado
com
clientes
internos e externos, parceiros
comerciais, fornecedores e
clientes.

Técnica de apresentação em
público (dicção, tom de voz e
entonação, gesticulação, postura Recuperação de conteúdo
corporal etc.)
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29/06 a 03/07

________________________________________________________________________________________
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência

Indicadores de Domínio

Desenvolver textos, relatórios e
demais documentos
necessários para o
gerenciamento através de
relatórios informatizados.
Recorrer às terminologias de
apoio como, por exemplo, o
dicionário e a gramática e
programas de edição de texto e
de apoio como a autocorreção.
Elaborar trabalhos de
apresentação, sinopse e
resumo
Atender e recepcionar clientes
na empresa e em reuniões e
Interpretar textos em
eventos.
Desenvolver textos na
linguagem verbal e nãolinguagem escolhida atendendo
verbal, estabelecendo
relação lógica entre causa e às regras gramaticais e as
terminologias técnicas.
consequência identificando
Elaborar trabalhos de
padrões de comunicação oral apresentação. Atender e
e escrita em contextos
recepcionar clientes na
empresa e em reuniões e
empresariais
eventos.
. Identificar técnicas de
comunicação oral e escrita,
com respeito às normas
gramaticais (da
concordância, da regência,
da pontuação, da colocação
pronominal, da pronúncia
etc.), observando-se o
contexto.

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação1
Reescrita de texto, seminário.
Reescrita de relatório.
Debates;
Seminário;
Estudo dirigido, avaliação
escrita.
Apresentação oral;
Observação direta (trabalho em
equipe, individual, em classe e
extraclasse)
Relatório de pesquisa;
Pesquisas;
Prova escrita e oral;
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Critérios de Desempenho
Clareza, responsabilidade,
criticidade, disponibilidade para
se envolver no debate, respeitar
opiniões alheias, precisão,
relacionamento de conceitos,
organização do trabalho.
Adequação ao público alvo;
Atendimento as normas
gramaticais (acentuação,
pontuação);
Comunicabilidade;
Clareza, objetividade,
responsabilidade, coerência
entre dados e sua organização,
domínio de conteúdo e
relacionamento de conceitos.
Atendimento as regras;
Organização;
Clareza e domínio do conteúdo,
atendimento às normas,
precisão;
Pontualidade e cumprimento do
projeto.
Postura adequada, ética e
cidadã.

Evidências de
Desempenho
Síntese escrita, entrega do
relatório no prazo estipulado.
Objetividade;
Pertinência das informações;
Organização;
Pontualidade;
Síntese oral, organização de
respostas claras e objetivas.
Cumprimento de tarefas;
Interlocução (ouvir e ser
ouvido);
Relacionamento de conceitos;
Relato da reprodução da
situação proposta utilizando
linguagem clara e criticidade;
Objetividade;
Interatividade, cooperação e
colaboração;
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
- Apostilas, Recursos Audiovisuais, Jornais e Revistas, Vídeos, Publicações especializadas.
- Gramáticas atualizadas com o Novo Acordo Ortográfico
- BAKHTIN, M. A estética da criação verbal. SP: Martins Fontes, 2000
- MOGID, Cristiano Maria. Núcleo Básico Linguagem, Trabalho e Tecnologia. SP: Fundação Padre
Anchieta 2011.

VI
–
Estratégias
de
Recuperação
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

Contínua

(para

alunos

com

baixo

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

VII – Identificação:
Nome do professor: Maria Fernanda Merlino Domenes Bachur
Assinatura:

Data: 09/02/2015

VIII – Parecer do Coordenador de Área:
Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado,
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Franca – SP, 17 de Março de 2015

EZEQUIEL MENDONÇA
Coordenador de Curso Gestão e Negócios
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