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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das
competências previstas nesse componente curricular.
1. Assessorar o executivo em viagens nacionais.
2. Planejar, organizar, direcionar e controlar eventos empresariais e oficiais.
3. Trabalhar na gestão financeira e contábil empresarial e a importância dos registros nas
tomadas de decisões.
4. Utilizar as tecnologias da informação otimizando o trabalho administrativo.
5. Redigir com eficiência as correspondências.
6. Digitar com eficiência documentações.

Centro Paula Souza – 2015
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Assessoria Empresarial e de Eventos
Nº

Competências
1. Planejar e assessorar diferentes tipos de
eventos.

2. Identificar a legislação em eventos,
inclusive com protocolo oficial e ordem
geral de precedência.

3. Identificar a postura e as ações do
profissional de secretariado como agente
facilitador nas organizações.

Centro Paula Souza – 2015

Nº

Habilidades
1.1 Identificar os diferentes tipos de eventos.
1.2 Identificar as atribuições do Secretário no
planejamento do evento.
1.3 Coletar e organizar dados para a elaboração
do projeto do evento.
1.4. Coletar e Organizar dados para a confecção
dos relatórios e contratos para a realização do
evento.
2.1 Adequar a imagem pessoal ao ambiente
profissional, social e situações oficiais.
2.2 Aplicar as normas de protocolo oficial e
ordem geral de precedências.
2.3 Interpretar as técnicas para realização do
cerimonial.
2.4 Identificar as implicações legais na
organização de eventos.
2.5 Identificar procedimentos para a organização
de viagens nacionais.
3.1. Relacionar os conceitos do PDCA com a
rotina secretarial.
3.2 Planejar, executar, controlar e agir diante da
rotina secretarial e dos conceitos das fases do
PDCA.
3.3 Interpretar as teorias sobre Aprendizagem e
Conhecimento no Contexto Organizacional.

Módulo: II
Nº

Bases Tecnológicas
1. Conceito e Tipologia de Eventos.
Atuação e Atribuições do Secretário no
Assessoramento em Eventos.
Planejamento de um Evento:
o Pré-evento assessoramento na:
 pesquisa de mercado;
 tipo de evento;
 tema;
 projeto/briefing;
 público-alvo;
 Local;
 Instalações;
 objetivos, justificativas, metodologia,
metas e cronograma de execução;
 definição de responsabilidades pelo
Evento e organograma das comissões;
o Trans-evento assessoramento na:
coordenação dos procedimentos na
execução das etapas planejadas; 
elaboração de funções e documentação
específica para controle, coordenação e
prestação de contas;
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4. Analisar os procedimentos do
planejamento e organização de reuniões.

5. Identificar os preceitos do Marketing
Pessoal; analisar os fundamentos da
Cultura Corporativa; identificar o portfólio
institucional: público e privado.

4.1 Colher dados e informações que subsidiarão
o processo de planejamento de reuniões
empresariais.
4.2 Aplicar as técnicas de planejamento e
organização de reuniões empresariais.
4.3 Apresentar postura profissional nas diversas
fases do processo de organização de reuniões
empresariais.
5.1 Aplicar as teorias de Aprendizagem
Individual, Grupal e Individual nas organizações.
5.2 Atuar como agente facilitador.

o Pós-evento assessoramento na:
 avaliação do evento e auto avaliação;
 identificação dos pontos fortes e fracos
no pré, trans e pós eventos;
 levantamento da documentação para
organização e arquivo;
relatório final de prestação de contas.
2. Conceitos de cerimonial, protocolo e
etiqueta.
 Legislação e precedência do Cerimonial
Público – Decreto 70.724 de 9/3/1972.
 Protocolo em eventos:
o protocolo oficial;
o ordem geral de precedência;
o protocolo em empresas privadas
o forma e apresentação dos símbolos
nacionais;
o normas do cerimonial público;
o protocolo no âmbito das organizações
Legislação das empresas promotoras e
organizadoras de eventos.
3. Gerenciamento da rotina de trabalho:
planejamento, execução, controle e ação –
Ciclo PDCA.
Fundamentos e práticas da
Aprendizagem Organizacional e Gestão do
Conhecimento.
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O profissional de secretariado como
agente facilitador: resultados, qualidade,
mudanças e comunicação corporativa.
4. Reuniões: planejamento e organização.
pauta;
convites;
local – arranjo físico ;
horário;
equipamentos;
confirmação de presença;
serviços de apoio;
Ata.
5. Fundamentos e práticas de Marketing
pessoal e assessoramento na Gestão da
Imagem Corporativa.
Etiqueta:
o Corporativa;
o Empresarial;
o Social.
Assessoramento no portifólio
institucional: gerenciamento da cultura
organizacional.

Centro Paula Souza – 2015
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Assessoria Empresarial e de Eventos
Habilidade

1.1 Identificar os diferentes
tipos de eventos.
1.2 Identificar as atribuições
do Secretário no planejamento
do evento.
1.3 Coletar e organizar dados
para a elaboração do projeto
do evento.
1.4. Coletar e Organizar
dados para a confecção dos
relatórios e contratos para a
realização do evento.
2.1 Adequar a imagem
pessoal ao ambiente
profissional, social e situações
oficiais.
2.2 Aplicar as normas de
protocolo oficial e ordem geral

Centro Paula Souza – 2015

Bases Tecnológicas

1. Conceito e Tipologia de
Eventos.

Módulo: II

Procedimentos Didáticos

Cronograma / Dia e Mês

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

09/02 a 23/02

Aula expositiva

24/02 a 10/03

Aula expositiva

11/03 a 25/03

Atuação e Atribuições do
Secretário no Assessoramento
em Eventos.
Planejamento de um Evento:
o Pré-evento assessoramento
na:
 pesquisa de mercado;
 tipo de evento;
 tema;
 projeto/briefing;
 público-alvo;
 Local;
 Instalações;
 objetivos, justificativas,
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de precedências.
2.3 Interpretar as técnicas
para realização do cerimonial.
2.4 Identificar as implicações
legais na organização de
eventos.
2.5 Identificar procedimentos
para a organização de
viagens nacionais.
3.1. Relacionar os conceitos
do PDCA com a rotina
secretarial.
3.2 Planejar, executar,
controlar e agir diante da
rotina secretarial e dos
conceitos das fases do PDCA.
3.3 Interpretar as teorias
sobre Aprendizagem e
Conhecimento no Contexto
Organizacional.
4.1 Colher dados e
informações que subsidiarão o
processo de planejamento de
reuniões empresariais.
4.2 Aplicar as técnicas de
planejamento e organização
de reuniões empresariais.
4.3 Apresentar postura
profissional nas diversas fases
do processo de organização
de reuniões empresariais.

Centro Paula Souza – 2015

metodologia, metas e
cronograma de execução;
 definição de responsabilidades
pelo Evento e organograma das
comissões;
o Trans-evento
assessoramento na:
coordenação dos
procedimentos na execução das
etapas planejadas; 
elaboração de funções e
documentação específica para
controle, coordenação e
prestação de contas;
o Pós-evento assessoramento
na:
 avaliação do evento e auto
avaliação;
 identificação dos pontos
fortes e fracos no pré, trans e pós
eventos;
 levantamento da
documentação para organização
e arquivo;
relatório final de prestação de
contas.

Aula expositiva

26/03 a 09/04

Aula expositiva

10/04 a 24/04

2. Conceitos de cerimonial,
protocolo e etiqueta.

Aula expositiva

27/04 a 11/05

 Legislação e precedência do
Cerimonial Público – Decreto
70.724 de 9/3/1972.
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5.1 Aplicar as teorias de
Aprendizagem Individual,
Grupal e Individual nas
organizações.
5.2 Atuar como agente
facilitador.

 Protocolo em eventos:
o protocolo oficial;
o ordem geral de precedência;
o protocolo em empresas
privadas
o forma e apresentação dos
símbolos nacionais;
o normas do cerimonial público;
o protocolo no âmbito das
organizações

Aula expositiva

12/05 a 26/05

Legislação das empresas
promotoras e organizadoras de
eventos.
27/05 a 10/06
3. Gerenciamento da rotina de
trabalho: planejamento,
execução, controle e ação – Ciclo
PDCA.
Fundamentos e práticas da
Aprendizagem Organizacional e
Gestão do Conhecimento.
 O profissional de secretariado
como agente facilitador:
resultados, qualidade, mudanças
e comunicação corporativa.

Aula expositiva

4. Reuniões: planejamento e
organização.
pauta;
convites;
 local – arranjo físico ;
horário;

Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar.
“A Prática em Reuniões”.

11/06 a 25/06
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equipamentos;
confirmação de presença;
serviços de apoio;
Ata.
26/06 a 07/07
5. Fundamentos e práticas de
Marketing pessoal e
assessoramento na Gestão da
Imagem Corporativa.
Etiqueta:
o Corporativa;
o Empresarial;
o Social.
Assessoramento no portifólio
institucional: gerenciamento da
cultura organizacional.

Centro Paula Souza – 2015

Aula expositiva
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IV – Procedimentos de Avaliação
Componente Curricular: Assessoria Empresarial e de Eventos
Competência
(por extenso)
1. Planejar e assessorar
diferentes tipos de eventos.

Indicadores de Domínio
Verificar os diferentes tipos de
eventos.

Aplicar a legislação em eventos
2. Identificar a legislação em
com protocolo oficial e ordem
eventos, inclusive com
protocolo oficial e ordem geral geral de precedência.
de precedência.
3. Identificar a postura e as
ações do profissional de
secretariado como agente
facilitador nas organizações.
4. Analisar os procedimentos
do planejamento e
organização de reuniões.
5. Identificar os preceitos do
Marketing Pessoal; analisar
os fundamentos da Cultura
Corporativa; identificar o
portfólio institucional: público
e privado.

Centro Paula Souza – 2015

Adequar a postura e as ações
do profissional como agente
facilitador nas organizações.

Aplicar os procedimentos do
planejamento e organização de
reuniões.
Adequar o Marketing Pessoal
com a Cultura Corporativa e
com o portfólio institucional
público e privado.

Instrumentos de
Avaliação

Módulo: II
Critérios de
Desempenho

Evidências de
Desempenho

Avaliação escrita Coerência através da escrita.
individual.

Aplicação adequada dos tipos
de eventos.

Observação
direta.

Sequência lógica.

Aplicação adequada da
legislação.

Simulações
através de
situações
fictícias.

Clareza de ideias.

Aplicação adequada da
postura profissional.

Estudo de caso. Coerência com a realidade.

Avaliação
prática.

Destreza.

Organização adequada do
planejamento.
Aplicação adequada do
Marketing Pessoal.

___________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Bibliografia: CANTON, Marisa – Organização de Eventos do Planejamento a
Execução de Eventos Nacionais e Internacionais.
OLIVEIRA, J.B.

– Como Promover Eventos – 2ª edição – São Paulo
Madras Business, 2005.



Recursos audiovisuais.



Vídeos técnicos.
Apostilas.

VI – Estratégias de Recuperação Contínua
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

(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 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

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015
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Plano de Trabalho Docente – 2015
Ensino Técnico
1º Semestre

Etec

Etec Dr. Júlio Cardoso
Código: 078

Município: Franca

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação Técnico de Nível Médio de Assessor Empresarial e de Eventos
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados II
Módulo: II

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.
I – organização e manutenção dos arquivos da secretaria.
II – classificação, registro e distribuição de correspondência.
III – redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina, inclusive em idioma
estrangeiro.

IV – execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de
compromissos, informações e atendimento telefônico.
V – Assessoria e assistência direta ao executivo no planejamento e organização da rotina

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015
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administrativa.
VI – Planejamento da agenda e controle dos compromissos do executivo da empresa.
VII –. Utilização dos recursos tecnológicos na elaboração e recepção de documentos e
informações.

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:

Aplicativos Informatizados II

Módulo: II

Nº

Competências

Nº

1

Identificar os modelos
de
formatação
eletrônica
dos
documentos
e
os
diversos
tipos
de
comunicação
empresarial, comercial,
oficial e bancária.

1

Aplicar
os
modelos
formatação
eletrônica
documentos.

2

Utilizar
o
teclado
como
ferramenta prática de trabalho e
confeccionar
eletronicamente
avisos,
circulares,
cartas
comerciais e oficiais, utilizando
estética adequada aos padrões
da empresa – digitar com
eficácia.

3

Desenvolver
textos
técnicos
aplicados à área secretarial de
acordo
com
normas
e
convenções específicas com
padrões visuais ou estéticos,
informatizados
para
apresentação
conforme
as
regras da ABNT.

2

3

Utilizar softwares para
montagem
de
apresentações e vídeos
com
recursos
audiovisuais
e
animações.
Analisar os serviços
oferecidos na Internet.

4

Habilidades

Nº
de
dos

1

Bases Tecnológicas
Fundamentos de utilização de editores de texto e de apresentação
informatizados.
o Tabelas
o Mala direta
o Etiquetas
o Envelopes
o Seções
o Índice analítico
o Sumário
o Citações e Bibliografia

2

Software para edição de textos, suas funcionalidades e recursos para confecção
de cartas e documentos comerciais e oficiais – WORD.

3

Software para apresentação (POWER POINT):
Animações
Efeitos
Fundo musical
Padronização de slide mestre
Acoplar e direcionar apresentações – hiperlinks
Interação com outros softwares

Aplicar ferramentas eletrônicas
na confecção de material para
apresentações para eventos
profissionais.

5
Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015

Software para edição de material de divulgação e promoção de eventos –
Publish.
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6

Software para edição de vídeo:
Animações
Efeitos
Fundo musical
Títulos créditos e legendas
Acoplar pequenos vídeos
Cortar cenas

Aplicar
ferramentas
eletrônicas na confecção
de pequenos vídeos para
eventos profissionais e
documentários.
Utilizar
adequadamente
os
serviços oferecidos pela Internet.

6

.

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

MOVIE MAKER
Procedimentos de utilização da Internet:
Pesquisa
o Dispositivos de busca x navegadores;
o Catálogos e bibliotecas online;
o Periódicos eletrônicos;
o Listas, Grupos de discussão e comunidades virtuais em tempo real;
o Avaliação das fontes de informação.
Transferência de conteúdos
Download
Upload
Envio de correspondências com anexos – individual e grupos
(responder/encaminhar)
Criar contatos e grupos
Demarcação de correspondências
Armazenamento e exclusão de correspondências
Spam

___________________________________________________________________________
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular:
Habilidade

Aplicativos Informatizados II
Bases Tecnológicas

Fundamentos de utilização de editores de texto e de
apresentação informatizados.
Aplicar os modelos de formatação eletrônica
o Tabelas
dos documentos.
o Mala direta
o Etiquetas
o Envelopes.
Utilizar o teclado como ferramenta prática de
o Seções
trabalho e confeccionar eletronicamente
o Índice analítico
avisos, circulares, cartas comerciais e
o Sumário
oficiais, utilizando estética adequada aos
o Citações e Bibliografia.
padrões da empresa – digitar com eficácia.
Utilizar o teclado como ferramenta prática de
trabalho e confeccionar eletronicamente Software para edição de textos, suas funcionalidades e
avisos, circulares, cartas comerciais e recursos para confecção de cartas e documentos
oficiais, utilizando estética adequada aos comerciais e oficiais – WORD.
padrões da empresa – digitar com eficácia.
Desenvolver textos técnicos aplicados à área
Software para apresentação (POWER POINT):
secretarial de acordo com normas e
Animações
convenções específicas com padrões visuais
Efeitos
ou
estéticos,
informatizados
para
Fundo musical.
apresentação conforme as regras da ABNT.
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Módulo: II
Procedimentos Didáticos

Cronograma /
Dia e Mês

Aulas expositivas e
práticas sobre
fundamentos de editores 09 / 02 a 23 / 02
de textos.
Aulas práticas sobre
seções, índices,
sumários, citações e
bibliografias.
Aulas expositivas com
exercícios práticos
utilizando editores de
textos.
Aulas expositivas e
práticas sobre a
utilização de softwares
para apresentações.

24 / 02 a 10 / 03

11 / 03 a 25 / 03

26 / 03 a 09 / 04
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Aplicar ferramentas eletrônicas na confecção Padronização de slide mestre
de material para apresentações para eventos Acoplar e direcionar apresentações – hiperlinks
profissionais.
Interação com outros softwares.

Aplicar ferramentas eletrônicas na confecção
Software para edição de material de divulgação e
de material para apresentações para eventos
promoção de eventos – Publish.
profissionais.
Software para edição de vídeo:
Animações
Aplicar ferramentas eletrônicas na confecção Efeitos
de material para apresentações para eventos Fundo musical
profissionais.
Títulos créditos e legendas
Acoplar pequenos vídeos
Cortar cenas.

Aulas práticas com
exercícios de fixação
sobre padronização de
slides e criação de slide
mestre. Avaliação
Prática.
Aulas expositivas e
práticas com edição e
divulgação de eventos.
Aulas expositivas e
práticas com softwares
de edição de vídeos.

10 / 04 a 24 / 04

25 / 04 a 09 / 05

10 / 05 a 24 / 05

MOVIE MAKER
Procedimentos de utilização da Internet:
Aplicar ferramentas eletrônicas na confecção Pesquisa
de material para apresentações para eventos o Dispositivos de busca x navegadores;
o Catálogos e bibliotecas online;
profissionais.
o Periódicos eletrônicos;
o Listas, Grupos de discussão e comunidades virtuais
em tempo real.
Utilizar
adequadamente
oferecidos pela Internet.

os

serviços

o Avaliação das fontes de informação.
Transferência de conteúdos
Download
Upload.
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Aulas práticas com
exercícios de fixação
sobre edição de vídeos
com temas retirado da
Internet.

25 / 05 a 08 / 06

Aulas práticas com
transferência de arquivos
09 / 06 a 22 / 06
na Internet. Avaliação
Prática.

___________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Utilizar
adequadamente
oferecidos pela Internet.

os

Envio de correspondências com anexos – individual e
grupos (responder/encaminhar)
serviços
Criar contatos e grupos
Demarcação de correspondências
Armazenamento e exclusão de correspondências
Spam.

Aulas expositivas e
práticas sobre anexos de
email, armazenamento e
23 / 06 a 07 / 07
exclusão de
correspondências e
Spam.

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competências

Indicadores de Domínio

Identificar os modelos de
formatação eletrônica dos
documentos e os diversos
tipos
de
comunicação
empresarial, comercial, oficial
e bancária.

Produzir modelos de
formatação eletrônica em
documentos para diversos tipos
de comunicação.

Utilizar
softwares
para
montagem de apresentações
e vídeos com recursos
audiovisuais e animações.

Aplicar os modelos de
apresentações eletrônicas
utilizando softwares para
montagens de vídeos e
recursos audiovisuais.

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação1

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

Avaliação Prática,
Trabalho Individual,
Avaliação Teórica,
Participação,

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

Critérios de Desempenho

Evidências de
Desempenho

Clareza, coerência,
precisão, rapidez,
criticidade.

Organizar informações de
forma clara e objetiva com
o uso da informática.

Clareza, coerência,
precisão, rapidez, senso
crítico, Sequencia lógica.

Domínio nas técnicas
organizacionais de um
ambiente de
processamento e dados,

___________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Analisar os serviços
oferecidos na Internet.

Identificar e Analisar os
diversos serviços oferecidos na
Internet.

Pontualidade,
Resolução Problemas,

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

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

criação e utilização dos
modelos propostos.

Clareza, coerência,
Clareza e precisão para
precisão, rapidez,
utilização de aplicativos,
viabilidade, aplicabilidade. criação e utilização dos
modelos propostos.
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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 de diversos softwares de edição de textos, produção de vídeos
e apresentações, 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

Centro Paula Souza –2015
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Plano de Trabalho Docente – 2015
Ensino Técnico
1º Semestre

Etec

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 Assessor Empresarial e de Eventos
Componente Curricular: Gestão Financeira e Contábil
Módulo: II

C. H. Semanal: 5,0

Professor: 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.

 Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funcionogramas.
 Classificar a documentação: despesas, receitas, ativo, passivo.
 Elaborar relatórios e informes gerenciais sobre valores, prazos de
recebimento e pagamento, valores em poder de terceiros e inadimplências
ativas e passivas.

Centro Paula Souza –2015
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 Interpretar os objetivos dados e informações da gestão financeira e
contábil.
 Organizar informações para estabelecer comparações entre políticas
financeiras das organizações tais como: resultado financeiro, custo real de
juros, descontos obtidos e concedidos, penalidades de atrasos e variáveis
de aplicação.


Elaborar cálculos financeiros e a importância do planejamento tributário.

Centro Paula Souza –2015
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Gestão Financeira e Contábil
Nº

Competências

1.

Analisar
políticas
e
informações
financeiras nas organizações.

Nº

Módulo: II
Habilidades

1. Interpretar índices, taxas, porcentagens, descontos, 1
1 acréscimos e juros.
Elaborar cálculos de operações financeiras.

1. Caracterizar o sistema, os objetivos e a amplitude no
2 planejamento financeiro.
1. Coletar informações para o planejamento financeiro.
3
Organizar informações para estabelecer comparações
entre políticas financeiras das organizações.

1.
Definir as funções dos fluxogramas e cronogramas
4 financeiros.
1. Manusear calculadoras convencionais, científicas e
5 financeiras nos cálculos.

1.
6

Bases Tecnológicas
Matemática Básica:
 Expressões Numéricas;
 Regra de sinais;
 Operações com decimais e frações;
 Operações básicas e operações
inversas;
Operações Financeiras:
 Razão, proporção, regra da sociedade;
 Regra de três simples e composta;
 Juros simples e composto em
contratos;
 Conversão de moedas câmbio
Noções sobre empréstimos e financiamentos:
 Série de pagamentos;
 Amortização;
 Leasing, Finame e outros.

Calcular valores, utilizando-se de calculadoras
financeiras ou de planilhas de cálculos (Excel).

Identificar necessidades de cotação e
orçamentação.
Solicitar orçamentos efetuando a cotação de preços.

Centro Paula Souza – 2015

Nº

Políticas financeiras das organizações:
 planejamento financeiro;
 resultado financeiro;
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1.
7 Negociar com clientes e fornecedores considerando a
política financeira da organização.

2.

2

Elaborar relatório para tomada de decisões, na

1. escolha de orçamentos.
8

Utilizar aplicativos de informática para planejamento
financeiro, elaborar orçamento (Excel).

Interpretar os fundamentos, princípios e
conceitos da contabilidade.

2.
1
2. Identificar os principais usuários das informações
2 contábeis.

3

Aplicar os fundamentos e conceitos da Contabilidade
na área de Gestão.

2.
3
3 Coletar informações para o relatório do fluxo de caixa
a partir do saldo existente até o saldo final e
cronogramas financeiros.

2.
4 Identificar atos e fatos contábeis.
Elaborar lançamentos contábeis
Identificar as informações contidas em um Balanço
Patrimonial.

Centro Paula Souza – 2015





custo real de juros;
receita real de juros;
descontos obtidos e concedidos,
amortização, descontos, depreciação
e rendas;
 penalidade de atrasos;
 prêmios de pontualidade;
 variáveis de aplicação.
Técnicas de manuseio de calculadora
convencional, científica e financeira.

Noções
de
contabilidade:
conceito
aplicabilidade.
 Débito;
 Crédito;
 Fatos contábeis;
 Balancete de Verificação.

e

Definições:
 Ativo / Passivo
 Patrimônio
 Arquivos Contábeis.
 regulamentação
da
guarda
permanente de documentos contábeis.

__________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

3.
1

Interpretar os fundamentos e conceitos
de custos e seus princípios.

Interpretar as informações contidas em um Balancete
de Verificação.
Identificar e caracterizar sistemas de controle de
registros e publicações contábeis.

3. Identificar os recursos eletrônicos para gerenciar
2 documentos.
Aplicar sistemas e métodos de arquivo.

3.
3

Aplicar os fundamentos e conceitos de Custos na área
de Gestão.
Organizar processo de obtenção e classificação de

3. dados referentes a custo.
4
Analisar pagamentos de tributos.

4

Calcular e estruturar a formação de preço.

3.
5 Elaboração de planilhas de custo e controle de 4
estoque utilizando Excel.

3.
6
Planejar pagamento de tributos.

3. Preparar mapas, resumos e demais informações para
7 tributos recolhidos e devolvidos.
Centro Paula Souza – 2015

Elemento de custos: conceito e termologias;
Classificação dos custos:
 Direto, indireto e integral;
 Custo fixo, variável e misto;
 Distinção entre custo e despesa.
 Noções de avaliação de estoque:
 PEPS,
 UEPS
 Custo médio
 Formação no preço de venda

Impostos, taxas, contribuições títulos de
crédito:
 Suas diferenças e aplicabilidade;
 Principais tributos: ICMS, IPI, ISS e
IRPJ
 Nota promissória, Boleto Bancário,
Cheques, Letra de Câmbio, Borderôs.
 Gerenciamento eletrônico.
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Cumprir cronograma de pagamento de tributos.

3.
8 Organizar,

agendar
referente a tributos.

5

arquivar

documentação

5
3.
9

3.
10
4.
1

4.
2

4.
3
4.
4

Centro Paula Souza – 2015

e
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5.
1
5.
2

5.
3
5.
4

Centro Paula Souza – 2015
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Gestão Financeira e Contábil

Habilidade

Bases Tecnológicas

Módulo: II

Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

Matemática Básica:
 Expressões Numéricas;
Interpretar
índices,
taxas,
 Regra de sinais;
porcentagens,
descontos,
 Operações com decimais e frações;
acréscimos e juros.
 Operações básicas e operações inversas;

Aulas expositivas /
Aulas práticas e
exercícios

09/02 a 23/02

Elaborar cálculos de operações Operações Financeiras:
 razão, proporção, regra da sociedade;
financeiras.
Caracterizar o sistema, os objetivos regra de três simples e composta;
e a amplitude no planejamento
 juros simples e composto em contratos;
financeiro.
 conversão de moedas câmbio

Aulas expositivas /
Aulas práticas e
exercícios

24/02 a 10/03

Centro Paula Souza – 2015
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Coletar
informações
para
o
Noções sobre empréstimos e financiamentos:
planejamento financeiro.
 Série de pagamentos;
Organizar
informações
para
estabelecer
comparações
entre
 Amortização;
políticas
financeiras
das
 Leasing, Finame e outros.
organizações.

Solicitar orçamentos efetuando a
cotação de preços.
Negociar
com
clientes
e
fornecedores considerando a política
financeira da organização.

Centro Paula Souza – 2015

Políticas financeiras das organizações:
 Planejamento financeiro
 Resultado financeiro
 Custo real de juros
 Receita real de juros

Aulas expositivas /
aulas
práticas
e
exercícios.
Análise,
interpretação
de
situações referente ao
tema.
Discussões e
conclusões sobre
políticas financeiras
das organizações.
Aulas expositivas /
aulas
práticas
e
exercícios.
Análise,
interpretação
de
situações referente ao
tema.
Discussões e
conclusões sobre
políticas financeiras
das organizações.

11/03 a 26/03

27/03 a 09/04
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Elaborar relatório para tomada de
decisões, na escolha de orçamentos.

Utilizar
aplicativos
de
informática para planejamento
financeiro, elaborar orçamento
(Excel).

Aulas expositivas /
 Descontos obtidos e concedidos, aulas
práticas
e
amortização, descontos, depreciação e exercícios.
Análise,
rendas.
interpretação
de
 Penalidade de atrasos;
situações referente ao
tema.
 Prêmios de pontualidade;
Discussões e
 Variáveis de aplicação;
Técnicas de manuseio de calculadora conclusões sobre
políticas financeiras
convencional, científica e financeira
das organizações.

Identificar os principais usuários das
informações contábeis.
Aplicar os fundamentos e conceitos
da Contabilidade na área de Gestão.
Coletar informações para o relatório
do fluxo de caixa a partir do saldo
existente até o saldo final e
cronogramas financeiros.

Identificar
contábeis.

atos

e

Noções de contabilidade:
aplicabilidade.
Débito;
Crédito;
Fatos contábeis;
fatos Balancete de Verificação.

Elaborar lançamentos contábeis
Identificar as informações contidas
em um Balanço Patrimonial.
Interpretar as informações contidas
em um Balancete de Verificação.
Identificar e caracterizar sistemas de
controle de registros e publicações
contábeis.

Centro Paula Souza – 2015

Definições:
Ativo / Passivo
Patrimônio

conceito

10/04 a 23/04

e
Aulas expositivas /
Aulas práticas e
exercícios

24/04 a 07/05

Aulas expositivas /
Aulas práticas e
exercícios

08/05 a 21/05
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Identificar os recursos eletrônicos Arquivos Contábeis.

regulamentação da guarda permanente de
para gerenciar documentos.
documentos
contábeis.
Aplicar sistemas e métodos de

arquivo.
Elemento de custos: conceito e termologias;
Aplicar os fundamentos e conceitos Classificação dos custos:
de Custos na área de Gestão.
 Direto, indireto e integral;
Organizar processo de obtenção e
 Custo fixo, variável e misto;
classificação de dados referentes a
 Distinção entre custo e despesa.
custo.
Calcular e estruturar a formação de Noções de avaliação de estoque:
preço.
 PEPS,
Elaboração de planilhas de
 UEPS
custo e controle de estoque
 Custo médio

Aulas expositivas /
Aulas práticas e
exercícios

22/05 a 02/06

Aulas expositivas,
Aulas práticas.
Trabalho em grupo
com apresentação em
sala de aula.

03/06 a 17/06

Aulas expositivas /
Aulas práticas e
exercícios

18/06 a 07/07

utilizando Excel.
Formação no preço de venda
Planejar pagamento de tributos.
Preparar mapas, resumos e demais
informações para tributos recolhidos Impostos, taxas, contribuições títulos de crédito:
 Suas diferenças e aplicabilidade;
e devolvidos.
 Principais tributos: ICMS, IPI, ISS e IRPJ
Cumprir cronograma de pagamento
 Nota promissória, Boleto Bancário, Cheques,
de tributos.
Letra de Câmbio, Borderôs.
Organizar, agendar e arquivar
Gerenciamento eletrônico

documentação
tributos.

referente

a

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: Gestão Financeira e Contábil

Centro Paula Souza – 2015

Módulo: II
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Competência
(por extenso)

1.
Analisar políticas
e
informações
financeiras
nas
organizações.

Indicadores de Domínio

1. Estabelecer a relação
básica
da
política
financeira e processo
financeiro e processo
financeiro do mercado.
Identificar e caracterizar
sistemas de controles
sobre registros contábeis
e
gerenciais,
de
publicações contábeis ou
gerenciais.

Instrumentos de
Avaliação

Critérios de Desempenho

Avaliações escritas
Clareza e precisão
Participação
/ Praticidade
Assiduidade
Objetividade
Exercícios em sala de Participação
aula
Iniciativa
Demonstrações
Profissionalismo
Práticas

2.
Identificar
2. De acordo com a política Avaliações escritas
necessidades de cotação financeira da organização, ser Participação/Assiduidad
capaz de criar modelos de e
e orçamentação.
cotação
e
orçamentação Exercícios em sala de
utilizando
técnicas
de
negociação com clientes e aula
Demonstrações
fornecedores diversos.
Práticas
Apresentações
de
relatórios oral ou escrito

Clareza e precisão
Praticidade
Objetividade
Interesse
Organização das ideias
Socialização
Profissionalismo

3.
Interpretar
os 3. Estabelecer a relação de Avaliações escritas
Clareza e precisão
fundamentos, princípios interpretação e funcionamento Participação/Assiduidad Praticidade
e
conceitos
da dos resultados financeiros e e
Objetividade
Centro Paula Souza – 2015

Evidências de
Desempenho

Domínio dos conteúdos
estudados.
Articulação
para
explicitar
os
casos
analisados.
Resultados
das
avaliações escritas.
Relatar com clareza,
organização e coerência
a proposta apresentada.
Domínio dos conteúdos
estudados.
Articulação
para
explicitar
os
casos
analisados.
Resultado
das
avaliações escritas.
Relatou com clareza,
organizou e concretizou
a proposta apresentada.
Domínio dos conteúdos
estudados.
Articulação
para

__________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

contabilidade.

contábeis apresentados de
acordo com os critérios e
métodos de estudos.

Exercícios em sala de Participação
aula
Iniciativa
Demonstrações
Rapidez de Raciocínio
Práticas

explicitar
os
casos
analisados
Resultados
das
avaliações escritas.
Apresentação
de
soluções viáveis para os
problemas apresentados.

4.
Interpretar
os 4. Aplicar fundamentos de
fundamentos e conceitos de Custos na Gestão Empresarial,
custos e seus princípios.
sendo capaz de organizar e
classificar dados de custo.
Utilizar o Microsoft Excel na
elaboração de tabelas de
custo.

Avaliações escritas
Participação/Assiduidad
e
Exercícios em sala de
aula
Demonstrações práticas
Trabalhos
com
Pesquisas
e
apresentação
Questões
a
serem
resolvidas
individualmente

Clareza e precisão
Praticidade
Objetividade
Interesse
Organização de ideias
Coesão
Segurança
na
transmissão do conteúdo
pesquisado

Domínio dos conteúdos
estudados.
Articulação
para
explicitar
os
casos
analisados.
Resultado
das
avaliações escritas.
Apresentação
das
soluções viáveis para os
problemas apresentados.

5.
Analisar
pagamentos de tributos.

Avaliações escritas
Participação
/Assiduidade
Exercícios em sala de
aula
Demonstrações práticas

Clareza e precisão
Praticidade
Objetividade
Participação
Iniciativa
Rapidez de raciocínio

Domínio dos conteúdos
estudados.
Articulação
para
explicitar
os
casos
analisados.
Resultado
das

Centro Paula Souza – 2015

5. Conhecimento dos
principais
tributos,
alíquotas,
data
de
vencimento e ser capaz
de organizar, agendar e
arquivar
documentação
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referente a tributos.

Centro Paula Souza – 2015

Simulações através de
situações fictícias

avaliações.
Apresentação
de
soluções viáveis para os
problemas apresentados.
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Apostilas, Recursos Audiovisuais.
Jornais e Revistas (Veja, Exame, Você S/A, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil).
Publicações Especializadas, paginas da WEB, outros
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica e Fácil. São Paulo. Editora Saraiva. 2002
SÁ, Ilydio Pereira. Curso Básico de Matemática Comercial e Financeira. Rio de Janeiro
Editora Ciência Moderna. 2008
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Comercial e Financeira Fácil. São Paulo. Editora
Saraiva. 2009
FARO, Clóvis Fundamentos da Matemática Financeira. São Paulo. Editora Saraiva 2006
GOMES, Carlos Roberto. Contabilidade Introdutória. São Paulo. Editora Textonovo.
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 letivo.

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.

Centro Paula Souza – 2015
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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: Técnica de Nível Médio de Assessor Empresarial e
de Eventos

Módulo: II

Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
da Área Secretarial
C.H. Semanal: 2,5 h Professora: Andréia Luzia Bernardes Inocêncio
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:
 Ordenar tarefas.
 Otimizar procedimentos de trabalho
 Gerenciar informações.
 Elaborar documentos, anotar informações.
 Comunicar-se pela escrita e pela oralidade.
 Utilizar o vocabulário técnico de área.
 Manter-se informado e atualizado.
Centro
Paula Souza – 2015
 Demonstrar capacidade de síntese, comunicação, raciocínio lógico, análise.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Área Secretarial

Nº
Competências
Nº
1. Avaliar demandas e situações - problemas 1.
no âmbito da área profissional

2.

3.
4.

5.

Propor soluções parametrizadas por
viabilidade técnica e econômica aos
problemas identificados.
Correlacionar a formação técnica às
demandas do setor produtivo.

2.

Selecionar informações e dados de pesquisa
relevantes para o desenvolvimento de estudo
e projetos.

3.

Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.

Identificar fontes de pesquisa sobre o
objeto em estudo.
Elaborar instrumentos de pesquisa para o
desenvolvimento de projetos.

Habilidades
Identificar demandas e situações problema no
âmbito da área profissional.

4.
5.

Nº
1.

2.

Classificar fontes de pesquisa segundo
critério relativos ao acesso, desempenho
financeiro, prazo e relevância para o projeto.
Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.

6.

Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas de forma criteriosa e
explicitada.

6.

Registrar as etapas do trabalho e dados
obtidos.

7.

Analisar dados e informações obtidas de
pesquisas empíricas e bibliográficas.

7.

Realizar fichamentos de obras técnicas e
científicas.

3.
4.

Módulo:II

Bases Tecnológicas
Estudo do cenário da área profissional.
- Características do setor (macro e micro
regiões)
- Avanços tecnológicos
- Ciclo de vida do setor
- Demandas e tendências futuras da área
profissional
- Identificação de lacunas (demandas não
atendidas plenamente) e de situaçõesproblema do setor.
Identificação e definição de temas para o
TCC.
- Análise das propostas de temas segundo
os critérios: pertinência, relevância e
viabilidade.
Definição do cronograma de trabalho.
Técnicas de pesquisa
- Documentação Indireta (pesquisa
documental e pesquisa bibliográfica)
- Técnicas de fichamento de obras
técnicas e científicas
- Documentação direta (pesquisa de
campo, de laboratório, observação,
entrevista e questionário)
- Técnicas de estruturação de

________________________________________________________________________________________
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5.
6.
7.
8.

instrumentos de pesquisa de campo (
questionário, entrevistas, formulários etc)
Problematização
Construção de hipóteses
Objetivos: geral e específicos ( Para quê? E
Para quem?)
Justificativa ( Por quê?)
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) da Área Secretarial
Módulo:II
Bases Tecnológicas

Habilidades

Identificar demandas e situações –problema
no âmbito da área profissional.

Identificar demandas e situações
problema da área profissional

–

Selecionar informações e dados de
pesquisa relevantes para o desenvolvimento
de estudos e projetos.
Registrar as etapas do trabalho e dados
obtidos.

Consultar
Legislação,
Normas
regulamentos relativos ao projeto.

e

Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.
Registrar as etapas do trabalho.
Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.
Registrar as etapas do trabalho.
Organizar os dados obtidos na forma de
planilha, gráficos e esquemas.
Registrar as etapas. Registrar o fichamento
de obras técnicas e cientificas.

Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.

Centro Paula Souza – 2015

Pr

Apresentação das Bases Tecnológicas , Habilidades e
Dinâ
Competências . Metodologia
Apre
impo
Estudo do cenário da área profissional: Características do
Bási
setor (macro e micro regiões).avanços tecnológicos.
deba
TCC
Aula
Estudo do cenário da área profissional: Ciclo de vida do setor,
uma
demandas e tendências futuras da área profissional,
revis
identificação de lacunas (demandas não atendidas
Prát
plenamente)e de situações -problema do setor
Labo
Identificação e definição temas para o TCC. Analise das Dinâ
propostas de temas segundo os critérios: pertinência, em
relevância e viabilidade.
crité
Definição do cronograma de trabalho.
Aula
Técnicas de pesquisa.( documentação indireta , pesquisa apre
documental e pesquisa bibliográfica)
cron
Visit
cons
Técnicas de Pesquisa: Técnicas de fichamento de obras
da
técnicas e cientificas.
ficha
sala
Ativi
Técnica de pesquisa: documentação direta (pesquisa de cam
campo, de laboratório, observação, entrevista e questionário
da
profe
Técnicas de pesquisa: Técnicas de estruturação de Expo
instrumentos de pesquisa de campo (questionários, reali
entrevistas, formulários etc.)
adeq
Problematização
Ativ
Construção de hipóteses.
cons
Iden
Construção de hipóteses. Objetivos geral e específicos (para elab
quê? e para quem?
obje
em s
Des
Argu
Justificativa ( Por quê?)
práti
relat

ncia
andas
e
oblema
no
rofissional.
soluções
por
écnica
e
problemas
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IV – Plano de Avaliação de Competências
Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da
Área Secretarial
Módulo:II
Indicadores de Domínio

Estudo do cenário da área profissional:
Características do setor (macro e micro
regiões).avanços tecnológicos
Estudo do cenário da área profissional:
Ciclo de vida do setor, demandas e
tendências futuras da área profissional,
identificação de lacunas (demandas
não atendidas plenamente)e de
a formação
situações -problema do setor
mandas do
Identificação e definição temas para o
TCC. Analise das propostas de temas
de pesquisa
segundo os critérios: pertinência,
m estudo.
relevância e viabilidade.
Definição do cronograma de trabalho.
Técnicas de pesquisa.( documentação
indireta , pesquisa documental e
pesquisa bibliográfica)

Instrumento(s) de Avaliação
Analisar e reconhecer textos
e documentos referente à
área;
Estudo dirigido e avaliação
escrita;
Avaliação em grupo;
Pesquisa e apresentação;
Observação direta;
Reescrita
de
textos,
seminários;
Relatórios de pesquisas;
Trabalho em equipe;
Estudo de casos;
Sinopse
de
consultas
bibliográficas;
Estudo dirigido avaliação
escrita.
Senso de ética;
Auto - avaliação;
Apresentação oral e escrita;

Critérios de Desempenho
Organizar informações de forma
clara e objetiva;
Sequência lógica;
Participação;
Organização do grupo;
Organização
do
grupo,
distribuição das tarefas;
Produção
de
textos
com
coerência e coesão;
Organização de ideias;
Participação;
Interesse e cooperação;
Iniciativa;
Organização;
Viabilidade
em
analisar
o
problema central, abstrair ideias
e redigi-las;
Trabalho em equipe;
Organizar informações de forma
clara;
Coerência com a realidade;
Sequência lógica;
Destreza;

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

Centro Paula Souza – 2015

Evidências
Desempenh
aplicação da
na oralidade
Participação
Interesse;
Organização
Familiarizaç
diferentes tip
Síntese es
relatório no
Síntese ora
respostas cl
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Normas para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos ; superv. Dionísio Vinha, Maria Tere
Faria Tsuchiya, Maria Virginia de Figueiredo Pereira do Couto Rosa. Franca, SP : Universidade de Franca, 2

< http://www.unifran.br/site/canais/pesquisa/iniciacao/documentacao/normasTCC_2009.pdf> acesso em
< http://www.monografiaalpha.com.br/tcc/tccconclusao.html>
http://www.claretiano.edu.br/monografia>
Recursos audiovisuais

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldad

Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, com r
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 da Professora: Andréia Luzia Bernardes Inocêncio
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 co
Profissional de Técnico em secretariado, devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unida
Franca – SP, 15 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. Julio Cardoso
Código: 078

Município: Franca - SP

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSESSOR
EMPRESARIAL DE EVENTOS

Módulo: II

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

Professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva

Centro Paula Souza – 2015
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das
competências previstas nesse componente curricular.
Atribuições: O assessor empresarial de eventos é o profissional que planeja, organiza e
executa eventos empresariais e sociais, de forma a atuar e colaborar com equipes
multidisciplinares.

Atividades:









revisar textos e documentos;
organizar as atividades gerais;
redigir textos em língua estrangeira;
comunicar-se;
gerenciar informações;
elaborar documentos;
demonstrar competências pessoais;
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: Espanhol II

Nº
1

2.

Competências

Nº

Habilidades

Módulo: II

Nº

1.1 1.1. Aplicar estrutura gramatical e expressões 1.
idiomáticas
na
produção
de
textos
e
1. Analisar estrutura gramatical de textos .
apresentações na Língua Espanhola.
na Língua Espanhola.
1.2. Utilizar as expressões formais e informais de
saudação, abertura e encerramento na Língua
Espanhola.
2. Interpretar comunicações empresariais
orais e escritas em espanhol.

3.

2.1 2.1 Utilizar as saudações e aberturas formais e
informais em correspondências na Língua
Espanhola.
3. Diferenciar terminologia utilizada para 2.2 2.2 Redigir avisos, circulares, cartas comerciais,
cada tipo de evento em Língua Espanhola.
telegramas, e-mails, etc. em espanhol utilizando 2.
estética adequada aos padrões atuais das
empresas.
2.3 2.3 Produzir e preencher formulários e envelopes
na Língua Espanhola.
3.1 3.1 Aplicar a terminologia adequada aos negócios
na Língua Espanhola.
3.2 3.2 Utilizar a terminologia específica para cada
tipo de evento.

3.

Centro Paula Souza – 2015

Bases Tecnológicas
1. Gramática para fins de linguagem da
rotina secretarial em Língua Espanhola:
o Verbos en los pretéritos de indicativo:
imperfecto,
perfecto,
indefinido
y
pluscuamperfecto.
o Verbos en futuro imperfecto de indicativo;
o Formación del plural;
o Pronombres complementos;
o Algunas acciones del entorno profesional.
2. Estrutura, estilo, estética dos documentos:
texto, destinatário, remetente, aberturas e
fechamentos, assuntos, etc.
Técnica de redação de correspondências
(social, empresarial, bancária oficial e
forense) em Língua Espanhola.
o cartas comerciales;
o el telegrama;
o carta para solicitar trabajo;
o comunicación empresarial, bancaria y
jurídica.
o Padrões de preenchimento de formulários
e envelopes.
3. Terminologia nos Negócios em Língua
Espanhola:

Administração Central
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

el programa;
la entrega;
el pago;
el presupuesto;
el precio;
la factura;
la propuesta;
los beneficios;
las ventas;
los números

Eventos (tipos e terminologia) em
Língua Espanhola.

Centro Paula Souza – 2015
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Espanhol II
Habilidade

Bases Tecnológicas

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.

1.1.
Aplicar
estrutura
gramatical
e
expressões
idiomáticas na produção de
textos e apresentações na
Língua Espanhola.
1.2. Utilizar as expressões
formais
e
informais
de
saudação,
abertura
e
encerramento
na
Língua
Espanhola.

1. Gramática para fins de
linguagem da rotina secretarial em
Língua Espanhola.

1. Gramática para fins de
linguagem da rotina secretarial em
Língua Espanhola.

1.2. Utilizar as expressões
formais
e
informais
de 1. Gramática para fins de
saudação,
abertura
e linguagem da rotina secretarial em
encerramento
na
Língua Língua Espanhola.
Espanhola.

Centro Paula Souza – 2015

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Verbos no modo indicativo.
 Lista de exercícios estruturais.
 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Verbos no modo indicativo.
 Lista de exercícios de tradução.
 Uso do dicionário.
 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva.
 Verbos no modo indicativo.
 Lista de exercícios de tradução.
 Uso do dicionário.

Módulo: II

Cronograma / Dia e Mês

09/02 a 13/02

23/02 a 06/03

09/03 a 20/03

23/03 a 03/04
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 Retomada de conteúdo.
 Estudo de diversos textos em língua
estrangeira com foco na observação da
estrutura.
 Pesquisa na internet sobre a estrutura e
função de: carta de apresentação; currículo;
correspondência
bancária
e
contrato
comercial.
 Retomada de conteúdo.
 Estudo de diversos textos em língua
estrangeira com foco na observação da
estrutura.
 Pesquisa na internet sobre a estrutura e
função de: carta de apresentação; currículo;
correspondência
bancária
e
contrato
comercial.
 Apresentação de pesquisa em grupo de um
gênero textual escolhido.

2.1 Utilizar as saudações e
aberturas formais e informais
em
correspondências
na
Língua Espanhola.

2. Estrutura, estilo, estética dos
documentos: texto, destinatário,
remetente, aberturas e
fichamentos, assuntos, etc.

2.1 Utilizar as saudações e
aberturas formais e informais
em
correspondências
na
Língua Espanhola.

2. Estrutura, estilo, estética dos
documentos: texto, destinatário,
remetente, aberturas e
fichamentos, assuntos, etc.

2.2 Redigir avisos, circulares,
cartas comerciais, telegramas,
e-mails, etc. em espanhol
utilizando estética adequada
aos
padrões
atuais
das
empresas.

2. Técnica de redação de
correspondências (social,
empresarial, bancária oficial e
forense) em Língua Espanhola.

 Retomada de conteúdo.
 Trabalho em grupo.
 Produção de texto em dupla: e-mail em
situações formal e informal

2.2 Redigir avisos, circulares,
cartas comerciais, telegramas,
e-mails, etc. em espanhol
utilizando estética adequada
aos
padrões
atuais
das
empresas.

2. Técnica de redação de
correspondências (social,
empresarial, bancária oficial e
forense) em Língua Espanhola.

 Retomada de conteúdo.
 Trabalho em grupo.
 Produção de texto em dupla: e-mail em
situações formal e informal
 Leitura dos textos produzidos

Centro Paula Souza – 2015

06/04 a 17/04

22/04 a 30/04

04/05 a 15/05

18/05 a 29/05
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2. Técnica de redação de
2.3 Produzir e preencher
correspondências (social,
formulários e envelopes na
empresarial, bancária oficial e
Língua Espanhola.
forense) em Língua Espanhola.

 Retomada de conteúdo.
 Preenchimento de formulário: contrato
comercial e envelopes.

2. Técnica de redação de
2.3 Produzir e preencher
correspondências (social,
formulários e envelopes na
empresarial, bancária oficial e
Língua Espanhola.
forense) em Língua Espanhola.

 Retomada de conteúdo.
 Preenchimento de formulário: contrato
comercial e envelopes.

04/05 a 15/05

18/05 a 29/05

3.1 Aplicar a terminologia
Terminologia nos Negócios em
adequada aos negócios na
Língua Espanhola:
Língua Espanhola.

 Retomada de conteúdo.
 Uso de dicionário: levantamento de
vocabulário.

3.1 Aplicar a terminologia
Terminologia nos Negócios em
adequada aos negócios na
Língua Espanhola:
Língua Espanhola.

 Retomada de conteúdo.
 Exercícios de tradução.

3.2 Utilizar a terminologia
Terminologia nos Negócios em
específica para cada tipo de
Língua Espanhola:
evento.

 Uso de dicionário: levantamento de
vocabulário.

29/06 a 03/07

 Retomada de conteúdo.
 Uso de dicionário: levantamento de
vocabulário.

06/07 a 07/07

3.2 Utilizar a terminologia
Terminologia nos Negócios em
específica para cada tipo de
Língua Espanhola:
evento.

Centro Paula Souza – 2015

01/06 a 12/06

15/06 a 26/06
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IV – Procedimentos de Avaliação
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Espanhol II

Competência

Indicadores de Domínio

(por extenso)
Analisar estrutura gramatical Aplicar estrutura gramatical e
de
textos
na
Língua expressões idiomáticas na
Espanhola.
produção
de
textos
e
apresentações
na
Língua
Espanhola.
Interpretar
comunicações
empresariais orais e escritas Utilizar as expressões formais
e informais de saudação,
em espanhol.
abertura e encerramento na
Língua Espanhola.
Diferenciar
terminologia
as
saudações
e
utilizada para cada tipo de Utilizar
aberturas
formais
e
informais
evento em Língua Espanhola.
em
correspondências
na
Língua Espanhola.
Redigir
avisos,
circulares,
cartas comerciais, telegramas,
e-mails, etc. em espanhol
utilizando estética adequada
aos
padrões
atuais
das
empresas.
Produzir
e
preencher
formulários e envelopes na
Língua Espanhola.
Aplicar
a
terminologia
adequada e específica aos
negócios na Língua Espanhola.
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Instrumentos de
Avaliação
Simulações
através
situações fictícias

de

Pesquisa e apresentação

Módulo: II

Critérios de
Desempenho

Evidências de
Desempenho

Clareza de ideias (oral e
escrita)

Produções textuais claras e
coerentes (oral e escrita)

Participação
atividades.

Apresentações bem feitas
que
possam
refletir
o
atendimento aos critérios de
desempenho.

durante

as

Avaliação escrita individual
Autoavaliação
Pesquisa e apresentação

Organização de ideias pela
escrita e pela oralidade
Domínio das habilidades
básicas
referentes
à
compreensão e produção de
texto de diversos gêneros.

Realização participativa das
atividades propostas pelo
professor durante as aulas
Domínio
do
conteúdo
proposto pelo professor

Trabalho em equipe
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
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

(para

alunos

com

baixo

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 metodológicas 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
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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: Técnica de Nível Médio de Assessor Empresarial de
Eventos

Módulo: II

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

Professor: Márcia Cristina Tosi Corrêa Rodrigues

Centro Paula Souza – 2015
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das
competências previstas nesse componente curricular.
Transformar a linguagem oral em linguagem escrita.
Revisar textos e documentos
Redigir textos

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 II
Nº
1

Competências
Interpretar comunicações
escritas, em língua inglesa.

Nº

empresariais 1.1
1.2

1.3

2

Identificar tecnologias de apoio ao estudo
linguístico: dicionários, manuais,
gramáticas, informatizados ou não

2

3

Diferenciar terminologia utilizada para cada 3
tipo de evento.

4

Analisar estrutura gramatical de textos no
Simple Present, Simple Future-Will, Future
Plans e Simple Conditional.

4.1
4.2

4.3
4.4
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Habilidades
Utilizar saudações e aberturas formais e
informais em correspondência em língua inglesa.
Utilizar expressões formais e informais de
saudação, abertura e encerramento em
correspondências.
Redigir convites, cartas comerciais, entre outros
tipos de documentos.

Nº
1

Utilizar as tecnologias de apoio e realizar 2
pesquisa sobre terminologia utilizada em
arquivos e demais assuntos da área de
Secretariado.

Módulo: II

Bases Tecnológicas
Abertura Formal e Informal / Encerramento
Formal e Informal.
Escrita: Convites, Cartas Comerciais, emails, memorandos, etc.
Ocasiões Especiais

Expressões idiomáticas:
Vocabulário e terminologias técnicas
utilizadas para arquivos físicos e eletrônicos

Utilizar a terminologia específica para cada tipo
de evento.

3

Eventos (Tipos).

Aplicar estrutura gramatical de textos no Simple
Present.
Aplicar estrutura gramatical de textos no Simple
Future-Will.
Aplicar estrutura gramatical de textos no Future
Plans.
Aplicar estrutura gramatical de textos no Simple
Conditional.

4

Rotina (Simple Present).
Tomar decisões / Ofertas (Simple FutureWill)
Planos Futuros (going to)
Planos Futuros (going to)
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Would (Simple Conditional)
5

Identificar aparência física para situações
como leitura e preenchimento de
formulários

5

Utilizar-se de vocabulário de aparência física
para situações como leitura e preenchimento de
formulários.

5
Aparência Física.
Personalidade

Centro Paula Souza – 2015

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Inglês II

Habilidade
1.1 Utilizar saudações e
aberturas formais e informais
em correspondência em língua
inglesa.
1.2 Utilizar expressões formais
e informais de saudação,
abertura e encerramento em
correspondências.
1.3 Redigir convites, cartas
comerciais, entre outros tipos
de documentos.

Bases Tecnológicas

Abertura Formal e Informal /
Encerramento Formal e Informal.
Ocasiões Especiais

Escrita: Convites, Cartas
Comerciais, e-mails, memorandos,
etc.
Expressões idiomáticas:
2. Utilizar as tecnologias de
Vocabulário e terminologias
apoio e realizar pesquisa sobre
técnicas utilizadas para arquivos
terminologia utilizada em
físicos e eletrônicos
arquivos e demais assuntos da
área de Secretariado
3. Utilizar a terminologia
específica para cada tipo de
evento.

Evento

Cronograma

Aulas expositivas
Estudo Dirigido

Estudo Dirigido

Estudo Dirigido
Trabalho em grupo

Aulas Expositivas

09/02 a 20/02

23/02 a 06/03

09/03 a 20/03

23/03 a 03/04

Aulas expositivas

4 . Aplicar estrutura gramatical
de textos no Simple Present.

Rotina (Simple Present).

Aplicar estrutura gramatical de
textos no Simple Future-Will.

Tomar decisões / fazer
oferecimentos

Centro Paula Souza – 2015

Procedimentos Didáticos

Módulo: II

06/04 a 17/04
Interpretação de Diálogos

20/04 a 24/05
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Aplicar estrutura gramatical de
textos no Simple Future-Will.
Aplicar estrutura gramatical de
textos no Simple Future-Will.
Aplicar estrutura gramatical de
textos (Future Plans )

Tomar decisões / fazer
oferecimentos
Tomar decisões
Planos futuros ( going to )

Aplicar estrutura gramatical de
Would (Simple Conditional)
textos no Simple Conditional
5. Utilizar-se de vocabulário de
aparência física para situações Aparência Física.
como leitura e preenchimento
de formulários.
Personalidade
Aplicar estrutura gramatical de
textos no Simple Future-Will.
Aplicar estrutura gramatical de
textos (Future Plans )
Aplicar estrutura gramatical de
textos no Simple Future-Will
Aplicar estrutura gramatical de
textos no Simple Future-Will.
Aplicar estrutura gramatical de
textos (Future Plans )
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Aplicar estrutura gramatical de
textos (Future Plans )
Planos futuros ( going to )
Fazer oferecimentos
Aplicar estrutura gramatical de
textos (Future Plans )
Planos futuros ( going to )

27/04 a 01/05
Avaliação Oral: dilálogos
Visita técnica

25/04

Aula expositiva com exercícios de fixaçào

04/05 a 15/05

Aula expositiva

18/05 a 29/05

Aulas dialogadas seguidas de textos

01/06 a 12/06

Avaliação Escrita

Avaliação Oral : diálogos

15/06 a 19/06

22/06 a 26/06
29/06 a 07/07

Recuperação
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IV – Procedimentos de Avaliação
Componente Curricular Representação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Inglês II Módulo: II
Competência

Indicadores de Domínio

Instrumentos de
Avaliação

1.Interpretar
comunicações
Avaliação
empresariais escritas, em Preencher formulários,
língua inglesa.
envelopes, utilizando padrão da
língua inglesa.
Diferenciar terminologia
utilizada para cada tipo de
Trabalho em equipe
evento em língua inglesa
Confeccionar avisos,
circulares, cartas comerciais
em língua inglesa utilizando
estética adequada aos padrões
da empresa.
2. Identificar tecnologias de
Redigir pesquisas que forem
apoio ao estudo linguístico:
feitas através de tecnologias de Trabalho em equipe
dicionários, manuais,
apoio
gramáticas, informatizados ou
não

3.Diferenciar terminologia
utilizada para cada tipo de
evento.

Centro Paula Souza – 2015

Utilizar terminologia
diferenciada para cada tipo de
evento.
Aplicar normas gramaticais e
expressões idiomáticas na
produção de textos,
apresentações e conversação

Estudo dirigido

Critérios de
Desempenho

Evidências de
Desempenho

Organizar respostas de forma
clara e objetiva
Uso adequado da linguagem

Clareza e coerência
ao Relação
adequada
das
efetuar a comunicação oral ou expressões
às
diferentes
escrita
situações

Clareza e coerência

Uso adequado da linguagem

Clareza e coerência

Organização

Trabalho em equipe
Avaliação

Clareza e coerência
Organizar respostas de forma Uso adequado da linguagem
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em língua inglesa

clara e objetiva

Adequar a linguagem escolhida
4.Analisar estrutura gramatical às regras gramaticais da
de textos no Simple Present,
Estudo dirigido
língua inglesa.
Simple Future-Will, Future
Plans e Simple Conditional.

5.Identificar aparência física
para situações como leitura e
preenchimento de formulários

Centro Paula Souza – 2015

Utilizar a terminologia
adequada para descrição de
pessoas

Diálogos

Organizar respostas de forma Uso adequado da linguagem
clara e objetiva

Demonstrar clareza na
comunicaçào

Utilizaçào de vocabulário claro
e objetivo
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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

Centro Paula Souza – 2015
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Plano de Trabalho Docente – 2015
Ensino Técnico
1º Semestre
ETEC Dr. Julio Cardoso
Código: 078

Município: Franca - SP

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional de Técnico em Secretariado
Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSESSOR
EMPRESARIAL DE EVENTOS

Módulo: II

Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Portuguesa II
C.H. Semanal: 2, 5

Professor: Edna Aparecida Rodrigues da Silva

Centro Paula Souza – 2015
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das
competências previstas nesse componente curricular.
O assessor empresarial de eventos é o profissional que planeja, organiza e executa
eventos empresariais e sociais, de forma a atuar e colaborar com equipes
multidisciplinares.

Atribuições:




Redigir com eficiência as correspondências.
Digitar com eficiência as documentações.
Utilizar as tecnologias da informação otimizando o trabalho administrativo.

Atividades:







Revisar textos e documentos.
Redigir textos
Preparação comunicação escrita com eficiência.
Elaborar documentos.
Atuar com pontualidade e assiduidade.
Preparar apresentações.

Centro Paula Souza – 2015
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Representação e Comunicação Língua Portuguesa II

Nº

Competências

Nº

Habilidades

1. Identificar técnicas de redação de textos 1.1 Adequar o nível da linguagem escolhida às regras
específicos utilizados em empresas,
gramaticais da língua portuguesa.
abarcando seus aspectos estruturais,
gramaticais e comunicacionais.
1.2 Utilizar
recursos
linguísticos
(vocabulário,
morfologia, sintaxe, semântica, grafia, pontuação
2. Analisar textos técnicos oficiais e comercias
etc.), de coerência e de coesão, visando ao
por meio de indicadores linguísticos e
atingimento de objetivos da comunicação
extralinguísticos.
comercial, especificamente relativos à área de
Secretariado.
3. Identificar textos de referência para a
elaboração de documentos relativos à área 1.3 Identificar e definir a forma textual gráfica de
profissional.
apresentação mais adequada aos objetivos do
documento escrito, em meios convencionais e
4. Correlacionar técnicas de produção de
eletrônicos.
textos técnicos a recursos de informática
(editores eletrônicos de texto).
2.1 Elaborar textos técnicos empresariais, atentando
para o estilo e para a formatação.
3.1 Aplicar dispositivos da língua, especialmente as
sinalizações do discurso citado e os recursos da
pontuação.
3.2 Pesquisar informações técnicas da área, em
diversas fontes, convencionais (livros, jornais,
revistas)
e
eletrônicas
(informações,
disponibilizadas em meios virtuais, como a
Internet).
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Módulo: II

Nº

Bases Tecnológicas

1. Estruturas gramaticais e técnicas de
redação
aplicadas
à
comunicação
empresarial:
 pronomes de tratamento, verbos de
comando,
numerais,
paragrafação,
pontuação, concisão, coesão, coerência,
impessoalização, uso da voz passiva
diplomática, concordância verbal e
nominal, regência verbal e nominal,
colocação
pronominal,
ortografia,
acentuação gráfica.
2. Procedimentos de leitura
3.

Níveis de formalidade e estruturas sintática
e semântica pertinentes à linguagem
comercial e oficial:
 Tipos de discurso e de parágrafos;
 Redação técnica oficial e comercial:
ata, requerimento, declaração, ofício,
memorando, circular, relatório, resenha,
resumo, aviso, comunicado, currículo,
contrato e carta comercial (estrutura, tipos,
formas de introdução, partes e anexos)
 Redação de briefings, press-release,
folder, cartaz, e-mail, press-kit,
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clipping, contratos, propostas etc.
3.3 Utilizar sistemas informatizados para a redação e
para a formatação de textos técnicos.
3.4 Aplicar o padrão culto da língua, assim como os
termos relativos à área profissional.
4.1 Selecionar fontes de pesquisa, convencionais
(livros, jornais, revistas) e eletrônicas
(informações disponibilizadas em meios virtuais,
como a Internet).

Centro Paula Souza – 2015

4. Uso de editores de textos informatizados:
princípios de utilização de sistemas de
correspondência eletrônica e de informações
disponibilizadas em ambientes virtuais.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Portuguesa II
Habilidade

Bases Tecnológicas

Procedimentos Didáticos

Módulo: II

Cronograma / Dia e Mês

 Recepção dos alunos e apresentação da
metodologia de trabalho.
 Apresentação das competências, habilidades e
bases tecnológicas.
 Confecção de tabela de pontos de
participação.

09/02 a 13/02

1. Identificar técnicas de 1.1 Adequar o nível da linguagem
redação de textos específicos escolhida às regras gramaticais da
utilizados
em
empresas, língua portuguesa.
abarcando
seus
aspectos
estruturais,
gramaticais
e
comunicacionais.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva sobre variação linguística.
 Resumo no caderno.

09/02 a 20/02

1. Identificar técnicas de 1.1 Adequar o nível da linguagem
redação de textos específicos escolhida às regras gramaticais da
utilizados
em
empresas, língua portuguesa.
abarcando
seus
aspectos
estruturais,
gramaticais
e
comunicacionais.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva sobre variação linguística.
 Exibição de vídeos.
 Transcrição de um causo mineiro para norma
culta.

23/02 a 06/03

Centro Paula Souza – 2015
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1. Identificar técnicas de
redação de textos específicos
utilizados
em
empresas,
abarcando
seus
aspectos
estruturais,
gramaticais
e
comunicacionais.

1. Identificar técnicas de
redação de textos específicos
utilizados
em
empresas,
abarcando
seus
aspectos
estruturais,
gramaticais
e
comunicacionais.

1. Identificar técnicas de
redação de textos específicos
utilizados
em
empresas,
abarcando
seus
aspectos
estruturais,
gramaticais
e
comunicacionais.

1.2. Utilizar recursos linguísticos
(vocabulário, morfologia, sintaxe,
semântica, grafia, pontuação etc.),
de coerência e de coesão, visando
ao atingimento de objetivos da
comunicação
comercial,
especificamente relativos à área
de Secretariado.

 Retomada de conteúdo.
 Análise de frases na lousa envolvendo
pontuação.
 Aula expositiva sobre coerência e coesão.
 Análise de textos com problemas de coerência
e coesão

23/03 a 03/04

1.2. Utilizar recursos linguísticos
(vocabulário, morfologia, sintaxe,
semântica, grafia, pontuação etc.),
de coerência e de coesão, visando
ao atingimento de objetivos da
comunicação
comercial,
especificamente relativos à área
de Secretariado.

 Retomada de conteúdo.
 Continuação de análise de textos com
problemas de coerência e coesão.
 Concordância verbal e nominal

06/04 a 17/04

1.3. Identificar e definir a forma
textual gráfica de apresentação
mais adequada aos objetivos do
documento escrito, em meios
convencionais e eletrônicos.

2. Analisar textos técnicos
2.1. Elaborar textos técnicos
oficiais e comercias por meio
empresariais, atentando para o
de indicadores linguísticos e
estilo e para a formatação.
extralinguísticos.
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 Retomada de concordância verbal e nominal.
 Lista de exercícios.
 Aula expositiva sobre textos técnicos e seu
caráter formal.
 Produção de texto atentando-se para as regras
de concordância.
 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva sobre a estrutura dos seguintes
textos: requerimento, ata , comunicado e carta
comercial.
 Produção de texto: requerimento

22/04 a 30/04

04/05 a 15/05
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3.
Identificar
textos
de
referência para a elaboração
de documentos relativos à área
profissional.

3.1. Aplicar dispositivos da língua,
especialmente às sinalizações do
discurso citado e os recursos da
pontuação.

3.
Identificar
textos
de
referência para a elaboração
de documentos relativos à área
profissional.

 Retomada de conteúdo.
 Aula expositiva sobre discurso citado.
 Exercícios de pontuação: aspas, travessão,
hífen e dois pontos.

18/05 a 29/05

3.2.
Pesquisar
informações
técnicas da área, em diversas
fontes,
convencionais
(livros,
jornais, revistas) e eletrônicas
(informações, disponibilizadas em
meios virtuais, como a Internet).

 Pesquisa na internet abordando o tema: As
secretárias e o mercado de trabalho.
 Produção de paráfrase sobre o material
pesquisado.

01/06 a 12/06

3.
Identificar
textos
de
Utilizar
sistemas
referência para a elaboração 3.3.
informatizados
para
a
redação
e
de documentos relativos à área
para
a
formatação
de
textos
profissional.
técnicos.

 Digitação e formatação de texto produzido na
aula anterior.

3.
Identificar
textos
de
3.4. Aplicar o padrão culto da
referência para a elaboração
língua, assim como os termos
de documentos relativos à área
relativos à área profissional.
profissional.

4. Correlacionar técnicas de
produção de textos técnicos a
recursos
de
informática
(editores eletrônicos de texto).
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4.1 Selecionar fontes de pesquisa,
convencionais (livros, jornais,
revistas) e eletrônicas
(informações disponibilizadas em
meios virtuais, como a Internet).

 Retomada de conteúdo.
 Análise de textos técnicos:
apresentação.
 Reescrita textual.

carta

 Retomada de conteúdo.
 Estudo do texto “A internet como fonte de
informação”.
 Pesquisa na internet sobre a importância do
TCC no curso técnico.
 Apresentação oral da pesquisa.

15/06 a 19/06

de
22/06 a 26/06

29/06 a 07/07
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IV – Procedimentos de Avaliação
Componente Curricular: Representação e Comunicação em Língua Portuguesa II

Competência
(por extenso)
Identificar técnicas de redação
de
textos
específicos
utilizados
em
empresas,
abarcando seus aspectos
estruturais,
gramaticais e
comunicacionais.

Indicadores de Domínio
Desenvolver
textos
na
linguagem
escolhida
atendendo
às
regras
gramaticais e as terminologias
técnicas.

Adequar à linguagem ao
Analisar
textos
técnicos contexto de comunicação seja
oficiais e comercias por meio ele oral ou escrito.
de indicadores linguísticos e
extralinguísticos.
Utilização
recursos
de
informática para editar e corrigir
Identificar textos de referência textos.
para
a
elaboração
de
documentos relativos à área Aplicar a norma culta da língua
profissional.
na produção de textos técnicos.
Correlacionar técnicas de Aplicar conceitos e normas
produção de textos técnicos a
significativos
da
língua
recursos
de
informática
(editores eletrônicos de texto). portuguesa para a área do
Secretariado.
Aplicar técnicas de um leitor e
escritor eficiente em língua
materna, interagindo com o
material apresentado.
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Módulo: II

Instrumentos de
Avaliação
Pesquisa e apresentação
Observação direta
Autoavaliação
Simulações
através
situações fictícias

Critérios de
Desempenho

Evidências de
Desempenho

Clareza de ideias (oral e
escrita)

Produções textuais claras e
coerentes (oral e escrita)

Participação
atividades.

Apresentações bem feitas
que
possam
refletir
o
entendimento aos critérios de
desempenho.

durante

as

de

Trabalho em equipe
Avaliação escrita individual

Organização de ideias pela
escrita e pela oralidade
Domínio das habilidades
básicas
referentes
à
compreensão e produção de
texto de diversos gêneros.

Realização participativa das
atividades propostas pelo
professor durante as aulas
Domínio
do
conteúdo
proposto pelo professor

Trabalho em equipe
Domínio de conteúdo e
relacionamento de conceitos.
Pontualidade e cumprimento
de prazos.

Aplicação satisfatória
conteúdo
durante
atividades de sala
aula.

do
as
de
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. São Paulo: Atlas, 2005.
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERHNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental. São Paulo: Sagra
Luzzatto, 2007.
___________________. Redação empresarial. São Paulo: ULBRA, 2007
http://recantodasletras.uol.com.br/gramatica/57431
KOCH, Ingedore. Coesão e coerência textual. S. Paulo: Ática, Série Princípios.
http://www.portugues.com.br/redacao/ambiguidade.html
Coleção Anglo vestibulares. Vários autores
Apostila elaborada pela professora

VI – Estratégias de Recuperação Contínua
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

(para

alunos

com

baixo

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 metodológicas 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 – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015

___________________________________________________________________________
_____________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Plano de Trabalho Docente – 2015
Ensino Técnico
1º semestre

Etec
Etec: Dr. Júlio Cardoso
Código: 078

Município: Franca

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Técnico em Secretariado
Qualificação: Técnica de Nível Médio de Assessor Empresarial e de Eventos.
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
1. Assessorar o executivo em viagens nacionais.
2. Planejar, organizar, direcionar e controlar eventos empresariais e oficiais.
3. Trabalhar na gestão financeira e contábil empresarial e a importância dos registros
nas tomadas de decisões.
4. Utilizar as tecnologias da informação otimizando o trabalho administrativo.
5. Redigir com eficiência as correspondências.
6. Digitar com eficiência documentações.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: Tecnologias em Ambientes Administrativos

Nº
Competências
Nº
1
Avaliar os processos de
1.1
gestão na organização,
na área, os objetivos e na
atuação executiva.
1.2

Habilidades
Aplicar técnicas secretariais em
ambientes administrativos.

Nº
1

Utilizar fluxos de comunicação,
adequando-os ao contexto, à
hierarquia da organização e
relações empresariais externas.

1.3

1.4

2.1

Organizar informações e comparar
resultados de pesquisa,
considerando: tempo, qualidade,
facilidade operacional e custos
entre novas tecnologias e as já
utilizadas.
Utilizar tecnologia específica para
realizar a comunicação empresarial.

2
Analisar os processos na
Gestão de Gerenciamento 2.2
Eletrônico de Dados.

2
Aplicar fundamentos e práticas de
Projetos em Tecnologia de
Informação

2.3
Utilizar tecnologia adequada ao
gerenciamento eletrônico de dados.
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Módulo: II

Bases Tecnológicas
Fundamentos de automação de escritório:
 Benchmarking:
 áreas executivas e secretarial
 análise de fluxo de comunicação entre:
 departamentos;
 área de especialização;
 envolvidos em projetos;
 partes interessadas no
 processo de trabalho;
 clientes
 conhecimento sobre aplicativos e equipamentos de
redes e comunicação para transmissão de dados
Entendimento básico sobre análise e gestão de projetos em
tecnologias de
Informação:
 sistemas e métodos eletrônicos e manuais de coleta,
recuperação,
distribuição e apresentação de informação:
 arquivos físicos e eletrônicos, pacotes de softwares
com relatórios de tabelas, análises de planilhas,
gráficos etc
 níveis de permissão;
 meios de comunicação virtuais: e-mails,
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Gerir compartilhamento e
permissões de arquivos.
eletrônicos.

mensageiros instantâneos, redes sociais (Orkut,
Twitteretc.), ferramentas Google (Google docs,
agenda eletrônica etc.) e backup online.
 aplicativos de apoio:
 Office 2003, 2007 e 2010; BrOffice.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso para Informática Módulo: III
Habilidade
1.1 Aplicar técnicas secretariais
em ambientes administrativos.
1.2 Utilizar fluxos de
comunicação, adequando-os ao
contexto, à hierarquia da
organização e relações
empresariais externas.

Bases Tecnológicas
1- Fundamentos de automação de
escritório.



Benchmarking:
 áreas executivas e
secretarial
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Procedimentos Didáticos

Cronograma /
Dia e Mês

Pesquisa e apresentação de Trabalhos,
Estudo de caso

11/02 a 04/03

Demonstração e apresentação de Teorias
Técnicas , Analise e interpretação de
pesquisas, Técnicas de mineração de
dados.

11/03 a 25/03
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1.3 Organizar informações e
comparar resultados de pesquisa,
considerando: tempo, qualidade,
facilidade operacional e custos
entre novas tecnologias e as já
utilizadas.

1.4 Utilizar tecnologia específica
para realizar a comunicação
empresarial.



análise de fluxo de
comunicação entre:
 departamentos;
 área de especialização;
 envolvidos em projetos;
 partes interessadas no
 processo de trabalho;
clientes


conhecimento sobre aplicativos
e equipamentos de redes e
comunicação para transmissão
de dados

Pesquisas e apresentação de Teorias
Técnicas. Redes Sociais como
disseminação de informações
01/04 a 15/04

Pesquisas e apresentação de Teorias
Técnicas. Configuração de e-mails,
gerenciar grupos e compartilhar
documentos

2.1 Aplicar fundamentos e
práticas de Projetos em
Tecnologia de Informação

2. Entendimento básico sobre análise
e gestão de projetos em tecnologias
de Informação

Pesquisas e apresentação de Teorias
Técnicas. Demonstração de exemplos
específicos.

2.1 Aplicar fundamentos e
práticas de Projetos em
Tecnologia de Informação

2. Entendimento básico sobre análise
e gestão de projetos em tecnologias
de Informação

Pesquisas e apresentação de Teorias
Técnicas. Demonstração de exemplos
específicos.
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22/04 a 06/05

20/05 a 03/06

10/06 a 24/06
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2.2 Utilizar tecnologia adequada
ao gerenciamento eletrônico de
dados.

sistemas e métodos eletrônicos Pesquisas, vídeo-aulas exemplo prático e
exercícios para fixação.
e manuais de coleta,
recuperação,
distribuição e apresentação de
informação:
 arquivos físicos e
eletrônicos, pacotes de
softwares com relatórios de
tabelas, análises de
planilhas, gráficos etc.

01/07 a 07/07

IV - Plano de Avaliação de Competências
Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação1

Competência

Indicadores de Domínio

Avaliar os processos de gestão
na organização, na área, os
objetivos e na atuação executiva.

Produzir recursos
audiovisuais para
identificar a
organização.Produzir e
aplicar os princípios e
técnicas de
Benchmarking

Estudo de casos
fictícios.
Pesquisa e
apresentação de
trabalhos sobre
Benchmarking.

Produzir documentos
eletrônicos para

Exercícios práticos.
Apresentação
de Comportamento que
Recuperação contínua. trabalhos, desenvoltura evidencie a aplicação dos

Analisar os processos na Gestão
de Gerenciamento Eletrônico de
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Critérios de Desempenho

Organização e clareza
dos conteúdos
apresentados.
Organização e
sequência das
apresentações.

Evidências de Desempenho

Clareza dos materiais
produzidos.
Funcionalidade do material
desenvolvido

________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Dados.

comunicação interna e
externa.
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e
clareza
em conhecimentos adequados
argumentos técnicos
nas atividades práticas.

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

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

- Recursos audiovisuais
- Internet
- Microcomputadores
- Automação de Escritórios – Componentes Estratégicos – Editora MCGRAW-HILL
- MAERKER, Stefi – Secretária – Uma parceria de sucesso – Editora Gente
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 letivo.

VII – Identificação:
Nome do professor: Fausto da Silva Alves

28
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Data: 23/03/2015

Assinatura:
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, 23 de Março de 2015

EZEQUIEL MENDONÇA
Coordenador de Curso Gestão e Negócios
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