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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Componente Curricular: Desenv. do Trabalho de Conc. de Curso em Administração
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: GISELE DA SILVA CASTANHARO ;

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

 
Administrar conflitos, trabalhar em equipe e demonstrar capacidade de decisão.
Aplicar técnicas de negociação
Controlar orçamentos e fluxos financeiros
Demonstrar espírito empreendedor
Desenvolver projetos inovadores dentro de sua área de atuação.
Elaborar planilhas eletrônicas para a toma de decisões gerenciais.
Elaborar relatórios gerenciais Controlar orçamentos e fluxos financeiros Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento

empresarial Aplicar técnicas de negociação Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais Demonstrar espírito empreende
Elaborar relatórios gerenciais
Elaborar trabalhos técnico-científicos, de acordo com os limites de sua formação Atividades
Elaborar, analisar e desenvolver projetos gerenciais para a área de atuação.
Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento empresarial

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Planejar as fases de execução de projetos com base na natureza e na complexidade das atividades.
2. Avaliar as fontes de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos.
3. Avaliar a execução e os resultados obtidos de forma quantitativa e qualitativa.

Habilidades
1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de fornecedores de serviços técnicos.
1.2. Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio de textos e explanações orais.
2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de produção.
2.2. Classificar os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto.
2.3. Utilizar de modo racional os recursos destinados ao projeto.
3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.
3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.
3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.
3.4. Organizar as informações, os textos e os dados, conforme formatação definida.

Bases Tecnológicas
1. Referencial teórico:
1.1 pesquisa e compilação de dados;
1.2 produções científicas etc
2. Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho:
2.1 definições;
2.2 terminologia;
2.3 simbologia etc
3. Definição dos procedimentos metodológicos:
3.1 cronograma de atividades;
3.2 fluxograma do processo
4. Dimensionamento dos recursos necessários
5. Identificação das fontes de recursos
6. Elaboração dos dados de pesquisa:
6.1 seleção;
6.2 codificação;
6.3 tabulação
7. Análise dos dados:
7.1 interpretação;
7.2 explicação;
7.3 especificação
8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, histogramas
9. Sistemas de gerenciamento de projeto
10. Formatação de trabalhos acadêmicos
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de

fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.; 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.; 2.3. Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.; 3.1. Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir
relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.; 3.3. Construir
gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.; 3.4.
Organizar as informações, os textos e os dados, conforme
formatação definida.;

1. Referencial teórico:; 2. Construção de
conceitos relativos ao tema do trabalho:; 3.
Definição dos procedimentos
metodológicos:; 4. Dimensionamento dos
recursos necessários; 5. Identificação das
fontes de recursos; 6. Elaboração dos dados
de pesquisa:; 7. Análise dos dados:; 8.
Técnicas para elaboração de relatórios,
gráficos, histogramas; 9. Sistemas de
gerenciamento de projeto; 10. Formatação
de trabalhos acadêmicos;

Aula expositiva dialogada-
Apresentação das Bases
Tecnológicas, competências e
habilidades

22/07/19 02/08/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.;

1. Referencial teórico:; 1.1 pesquisa e
compilação de dados;; 1.2 produções
científicas etc;

Aula expositiva dialogada
Atividade em grupo- construção
e desenvolvimento do projeto
Escopo da parte prática

05/08/19 16/08/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.; 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.;

1. Referencial teórico:; 1.1 pesquisa e
compilação de dados;; 1.2 produções
científicas etc; 2. Construção de conceitos
relativos ao tema do trabalho:;

Aula prática- construção do
referencial teórico 19/08/19 30/08/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.; 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.;

2. Construção de conceitos relativos ao
tema do trabalho:; 2.1 definições;; 2.2
terminologia;; 2.3 simbologia etc;

Atividade em grupo-
desenvolvimento das atividades
a serem realizadas

02/09/19 13/09/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.; 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.; 2.3. Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.; 3.1. Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir
relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.; 3.3. Construir
gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.; 3.4.
Organizar as informações, os textos e os dados, conforme
formatação definida.;

1. Referencial teórico:; 2. Construção de
conceitos relativos ao tema do trabalho:; 3.
Definição dos procedimentos
metodológicos:; 3.1 cronograma de
atividades;; 3.2 fluxograma do processo;

Construção do referencial
teórico atividade em grupo
Entrega parcial do texto escrito
Devolutiva da entrega parcial
do texto escrito

16/09/19 27/09/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.; 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.; 2.3. Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.; 3.1. Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir
relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.;

6. Elaboração dos dados de pesquisa:; 6.1
seleção;; 6.2 codificação;; 6.3 tabulação; 7.
Análise dos dados:;

Portifólio das atividades 30/09/19 11/10/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.; 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.; 2.3. Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.; 3.1. Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir
relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.; 3.3. Construir
gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.;

1. Referencial teórico:; 2. Construção de
conceitos relativos ao tema do trabalho:; 3.
Definição dos procedimentos
metodológicos:; 4. Dimensionamento dos
recursos necessários; 5. Identificação das
fontes de recursos; 6. Elaboração dos dados
de pesquisa:; 7. Análise dos dados:; 8.
Técnicas para elaboração de relatórios,
gráficos, histogramas; 9. Sistemas de
gerenciamento de projeto; 10. Formatação
de trabalhos acadêmicos;

Atividade prática- construção
do referencial teórico-
Finalização da parte escrita

16/10/19 25/10/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.; 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.; 2.3. Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.; 3.1. Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir
relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.; 3.3. Construir
gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.; 3.4.
Organizar as informações, os textos e os dados, conforme
formatação definida.;

1. Referencial teórico:; 2. Construção de
conceitos relativos ao tema do trabalho:; 3.
Definição dos procedimentos
metodológicos:; 4. Dimensionamento dos
recursos necessários; 5. Identificação das
fontes de recursos; 6. Elaboração dos dados
de pesquisa:; 7. Análise dos dados:; 8.
Técnicas para elaboração de relatórios,
gráficos, histogramas; 9. Sistemas de
gerenciamento de projeto; 10. Formatação
de trabalhos acadêmicos;

Apresentação escrita Entrega
texto final de TCC, slides e
banner

28/10/19 08/11/19

Aula expositiva e dialogada -
Devolutiva texto final de TCC e
ensaio

11/11/19 22/11/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.; 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.; 2.3. Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.; 3.1. Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir
relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.; 3.3. Construir
gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.; 3.4.
Organizar as informações, os textos e os dados, conforme
formatação definida.;

1. Referencial teórico:; 2. Construção de
conceitos relativos ao tema do trabalho:; 3.
Definição dos procedimentos
metodológicos:; 4. Dimensionamento dos
recursos necessários; 5. Identificação das
fontes de recursos; 6. Elaboração dos dados
de pesquisa:; 7. Análise dos dados:; 8.
Técnicas para elaboração de relatórios,
gráficos, histogramas; 9. Sistemas de
gerenciamento de projeto; 10. Formatação
de trabalhos acadêmicos;

atividade prática dos grupos -
Apresentação para a banca sala
de aula

25/11/19 06/12/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias de
forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.; 2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.; 2.3. Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.; 3.1. Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir
relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.; 3.3. Construir
gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.; 3.4.

1. Referencial teórico:; 2. Construção de
conceitos relativos ao tema do trabalho:; 3.
Definição dos procedimentos
metodológicos:; 4. Dimensionamento dos
recursos necessários; 5. Identificação das
fontes de recursos; 6. Elaboração dos dados
de pesquisa:; 7. Análise dos dados:; 8.
Técnicas para elaboração de relatórios,
gráficos, histogramas; 9. Sistemas de
gerenciamento de projeto; 10. Formatação
de trabalhos acadêmicos;

Apresentação Final - Feira de
TCC

09/12/19 13/12/19
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Organizar as informações, os textos e os dados, conforme
formatação definida.;

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Planejar as fases de

execução de projetos com
base na natureza e na
complexidade das
atividades.

Avaliação Escrita ; Avaliação Oral ; Avaliação Prática ;
Participação em Aula ; Participação em Aula ; Recuperação
;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ;
Comunicabilidade ;

Domínio teórico e prática através
de resolução correta das
atividades propostas. Capacidade
de tomada de decisões e solução
do problema proposto.

2. Avaliar as fontes de
recursos necessários para o
desenvolvimento de
projetos.

Portfólio de Atividades ; Avaliação Escrita ; Participação
em Aula ; Observação Direta ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de Problemas
; Relacionamento de Conceitos ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Criatividade na Resolução de Problemas
;

Domínio teórico e prática através
de resolução correta das
atividades propostas. Capacidade
de tomada de decisões e solução
do problema proposto.

3. Avaliar a execução e os
resultados obtidos de forma
quantitativa e qualitativa.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de Problemas
; Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de Conceitos ;

Domínio teórico e prática através
de resolução correta das
atividades propostas. Enviar
65261 Capacidade de tomada de
decisões e solução do problema
proposto.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Apresentação
Template

Projeto de TCC
Alunos, Normas da

ABNT

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Projeto de TCC
Alunos, Normas da

ABNT

Projeto de TCC
Alunos, Normas da

ABNT

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Previa do Projeto
Projeto de TCC

Alunos, Normas da
ABNT

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Finalização Parte
prática e escrita

Projeto de TCC
Alunos, Normas da

ABNT

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Finalização Parte
prática e escrita

Projeto de TCC
Alunos, Normas da

ABNT
Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Feira TCC e
apresentação final

Projeto de TCC
Alunos, Normas da

ABNT

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Documento “Orientações Gerais para Docentes dos Componentes Curriculares Planejamento do TCC” – Centro Paula Souza.
Apostila preparada pelo Professor; • Textos, matérias e jornais; • Artigos específicos da internet; • Lista de exercícios preparada pelo professor.
BELEZIA, E.C - Planejamento e Desenvolvimento do TCC
Livros didáticos, jornais, Internet, filmes, dicionários, revistas, Cds
Manual de elaboração de TCC do centro Paula Souza, material disponibilizado pelo centro Paula Souza através do Núcleo Básico. ABNT NBR 14724 de 2016
Manual T.C.C.
Pesquisa na Biblioteca da escola
Pesquisas na internet.
Quadro Negro, Datashow, Texto técnico científicos extraídos de jornais, revistas e internet,
Revistas técnicas, Sites especializados e Jornais

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa sobre o referencial teórico- sobre o Tema de TCC Portifólio das atividades

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
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"Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do
Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW) "

Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor GISELE DA SILVA CASTANHARO ;
Assinatura Data 30/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as propostas apresentadas no Plano de Curso, suas Bases Tecnológicas, Competências e habilidades que devem ser desenvolvidas.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 07/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Componente Curricular: Gestão Financeira e Econômica
Módulo: 3 C. H. Semanal: 5,00
Professor: MAIRÁ HAYASAKI VENDRAMINI;

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

 
Aplicar conhecimentos de economia nas organizações.
Elaborar demonstrações financeiras
Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais.
Elaborar processos para registro de produtos.
Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas
Fornecer informações financeiras para auditorias.
Acompanhar execução orçamentária
Analisar o comportamento econômico e financeiro do mercado
Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemas específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço

de venda e orçamentos;
Aplicar conhecimentos de economia nas organizações.
Controlar orçamentos e fluxos financeiros
Elaborar demonstrações financeiras.
Elaborar relatórios gerenciais.
Elaborar relatórios gerenciais. Controlar orçamentos e fluxos financeiros. Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas
Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas.
Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento empresarial.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Planejar e identificar as principais demonstrações financeiras como instrumentos de tomada de decisões.
2. Correlacionar os métodos de montagem do orçamento de pessoal, financeiro, administrativo, de materiais, patrimonial, de produção, de comercialização e demais

metodologias para gerenciamento do orçamento.
3. Interpretar dados numéricos e factuais sobre atividades econômicas, obedecendo às instruções definidas em escala superior e classificá-las por natureza

específica, no sentido de permitir sua inclusão, de forma adequada e eficaz, em plano orçamentário.
4. Correlacionar os pontos essenciais de uma política econômica e financeira e sua aplicação no planejamento.

Habilidades
1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a definição das políticas organizacionais.
1.2. Elaborar cálculos e planilhas de controles.
1.3. Identificar, como receitas e despesas, as operações de resultados nas organizações.
1.4. Determinar índices para contribuir na administração dos principais ativos.
2.1. Utilizar as principais demonstrações contábeis, como elementos de dados e informações para subsidiar decisões.
2.2. Identificar e caracterizar o sistema, objetivos e amplitude do planejamento financeiro.
3.1. Montar planilhas de despesas de pessoal, de investimentos, de vendas, de receitas e demais dados, de maneira a permitir, organizá-los para extrapolar as

tendências e estimar posições futuras.
3.2. Executar cálculos baseando-se em dados numéricos obtidos nas fontes externas ou internas da empresa, para a determinação de montantes a serem utilizados

nos sistemas.
4. Aplicar os conhecimentos de Economia nas organizações empresariais.

Bases Tecnológicas
1. Função Financeira nas Empresas:
1.1 comportamento Financeiro da economia;
1.2 administração do capital de giro:
1.2.1 próprio e de terceiros
1.3 conceitos de receitas e despesas e demonstração de resultado
2. Planejamento e Controle Financeiro
3. Técnicas Orçamentárias:
3.1 metodologia para a elaboração de orçamentos financeiros, quantitativos e outros;
3.2 processos e fórmulas matemáticas para estruturar cálculos orçamentários;
3.3 manuais operacionais orçamentários;
3.4 principais demonstrações financeiras
4. Introdução à Teoria Econômica – Lei da Escassez:
4.1 macroeconomia:
4.1.1 contabilidade nacional, componentes do consumo;
4.1.2 Teoria Monetária e Sistema Financeiro (inflação, taxas de juros)
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4.2 microeconomia:
4.2.1 agentes econômicos (Teoria das Empresas e Teoria do Consumidor)

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

4. Aplicar os conhecimentos de Economia nas organizações
empresariais.;

4. Introdução à Teoria
Econômica – Lei da Escassez:;
4.1 macroeconomia:; 4.1.1
contabilidade nacional,
componentes do consumo;;
4.1.2 Teoria Monetária e
Sistema Financeiro (inflação,
taxas de juros); 4.2
microeconomia:; 4.2.1 agentes
econômicos (Teoria das
Empresas e Teoria do
Consumidor);

Aula expositiva 22/07/19 02/08/19

1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a definição
das políticas organizacionais.; 1.2. Elaborar cálculos e planilhas de
controles.; 1.3. Identificar, como receitas e despesas, as operações de
resultados nas organizações.; 1.4. Determinar índices para contribuir na
administração dos principais ativos.;

1. Função Financeira nas
Empresas:; 1.1 comportamento
Financeiro da economia;; 1.2
administração do capital de
giro:; 1.2.1 próprio e de
terceiros;

Aula expositiva 05/08/19 16/08/19

1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a definição
das políticas organizacionais.; 2.1. Utilizar as principais demonstrações
contábeis, como elementos de dados e informações para subsidiar
decisões.; 2.2. Identificar e caracterizar o sistema, objetivos e amplitude
do planejamento financeiro.;

1.3 conceitos de receitas e
despesas e demonstração de
resultado; 2. Planejamento e
Controle Financeiro;

Aula expositiva 19/08/19 30/08/19

3.1. Montar planilhas de despesas de pessoal, de investimentos, de
vendas, de receitas e demais dados, de maneira a permitir, organizá-los
para extrapolar as tendências e estimar posições futuras.; 3.2. Executar
cálculos baseando-se em dados numéricos obtidos nas fontes externas ou
internas da empresa, para a determinação de montantes a serem
utilizados nos sistemas.;

3. Técnicas Orçamentárias:;
3.1 metodologia para a
elaboração de orçamentos
financeiros, quantitativos e
outros;; 3.2 processos e
fórmulas matemáticas para
estruturar cálculos
orçamentários;; 3.3 manuais
operacionais orçamentários;;
3.4 principais demonstrações
financeiras;

Aula expositiva e Avaliação
intermediária 02/09/19 13/09/19

2.1. Utilizar as principais demonstrações contábeis, como elementos de
dados e informações para subsidiar decisões.; 2.2. Identificar e
caracterizar o sistema, objetivos e amplitude do planejamento financeiro.;
3.1. Montar planilhas de despesas de pessoal, de investimentos, de
vendas, de receitas e demais dados, de maneira a permitir, organizá-los
para extrapolar as tendências e estimar posições futuras.;

2. Planejamento e Controle
Financeiro; 3. Técnicas
Orçamentárias:; 3.1
metodologia para a elaboração
de orçamentos financeiros,
quantitativos e outros;; 3.2
processos e fórmulas
matemáticas para estruturar
cálculos orçamentários;; 3.3
manuais operacionais
orçamentários;; 3.4 principais
demonstrações financeiras;

Aula expositiva e dialogada 16/09/19 27/09/19

3.1. Montar planilhas de despesas de pessoal, de investimentos, de
vendas, de receitas e demais dados, de maneira a permitir, organizá-los
para extrapolar as tendências e estimar posições futuras.; 3.2. Executar
cálculos baseando-se em dados numéricos obtidos nas fontes externas ou
internas da empresa, para a determinação de montantes a serem
utilizados nos sistemas.;

3. Técnicas Orçamentárias:;
3.1 metodologia para a
elaboração de orçamentos
financeiros, quantitativos e
outros;; 3.2 processos e
fórmulas matemáticas para
estruturar cálculos
orçamentários;; 3.3 manuais
operacionais orçamentários;;
3.4 principais demonstrações
financeiras;

Aula expositiva e dialogada 30/09/19 11/10/19

1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a definição
das políticas organizacionais.; 1.2. Elaborar cálculos e planilhas de
controles.; 1.3. Identificar, como receitas e despesas, as operações de
resultados nas organizações.; 1.4. Determinar índices para contribuir na
administração dos principais ativos.;

1. Função Financeira nas
Empresas:; 1.1 comportamento
Financeiro da economia;; 1.2
administração do capital de
giro:; 1.2.1 próprio e de
terceiros; 1.3 conceitos de
receitas e despesas e
demonstração de resultado;

Apresentação de seminários e
revisão de conteúdo 14/10/19 25/10/19

2.1. Utilizar as principais demonstrações contábeis, como elementos de
dados e informações para subsidiar decisões.; 2.2. Identificar e
caracterizar o sistema, objetivos e amplitude do planejamento financeiro.;

2. Planejamento e Controle
Financeiro;

Apresentação de seminário e
revisão de conteúdo 28/10/19 08/11/19

3.1. Montar planilhas de despesas de pessoal, de investimentos, de
vendas, de receitas e demais dados, de maneira a permitir, organizá-los
para extrapolar as tendências e estimar posições futuras.; 3.2. Executar
cálculos baseando-se em dados numéricos obtidos nas fontes externas ou
internas da empresa, para a determinação de montantes a serem
utilizados nos sistemas.;

3. Técnicas Orçamentárias:;
3.1 metodologia para a
elaboração de orçamentos
financeiros, quantitativos e
outros;; 3.2 processos e
fórmulas matemáticas para
estruturar cálculos
orçamentários;; 3.3 manuais
operacionais orçamentários;;
3.4 principais demonstrações
financeiras;

Apresentação de seminários e
revisão de conteúdo 11/11/19 22/11/19

4. Aplicar os conhecimentos de Economia nas organizações
empresariais.;

4. Introdução à Teoria
Econômica – Lei da Escassez:;
4.1 macroeconomia:; 4.1.1
contabilidade nacional,
componentes do consumo;;
4.1.2 Teoria Monetária e
Sistema Financeiro (inflação,
taxas de juros); 4.2
microeconomia:; 4.2.1 agentes
econômicos (Teoria das
Empresas e Teoria do
Consumidor);

Apresentação de seminários e
revisão de conteúdo 25/11/19 06/12/19

1.1. Identificar os princípios financeiros e suas aplicações para a definição
das políticas organizacionais.; 1.2. Elaborar cálculos e planilhas de
controles.; 1.3. Identificar, como receitas e despesas, as operações de

1. Função Financeira nas
Empresas:; 2. Planejamento e
Controle Financeiro; 3. Técnicas

Revisão de conteúdo e
Avaliação final

09/12/19 13/12/19
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resultados nas organizações.; 1.4. Determinar índices para contribuir na
administração dos principais ativos.; 2.1. Utilizar as principais
demonstrações contábeis, como elementos de dados e informações para
subsidiar decisões.; 2.2. Identificar e caracterizar o sistema, objetivos e
amplitude do planejamento financeiro.; 3.1. Montar planilhas de despesas
de pessoal, de investimentos, de vendas, de receitas e demais dados, de
maneira a permitir, organizá-los para extrapolar as tendências e estimar
posições futuras.; 3.2. Executar cálculos baseando-se em dados numéricos
obtidos nas fontes externas ou internas da empresa, para a determinação
de montantes a serem utilizados nos sistemas.; 4. Aplicar os
conhecimentos de Economia nas organizações empresariais.;

Orçamentárias:; 4. Introdução à
Teoria Econômica – Lei da
Escassez:;

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Planejar e identificar as principais
demonstrações financeiras como
instrumentos de tomada de
decisões.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Participação em
Aula ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Autodesenvolvimento
Planejamento Comunicação

2. Correlacionar os métodos de
montagem do orçamento de pessoal,
financeiro, administrativo, de
materiais, patrimonial, de produção,
de comercialização e demais
metodologias para gerenciamento do
orçamento.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Participação em
Aula ; Recuperação ;

Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Atendimento às
Normas ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Autodesenvolvimento
Comunicação Planejamento

3. Interpretar dados numéricos e
factuais sobre atividades econômicas,
obedecendo às instruções definidas
em escala superior e classificá-las por
natureza específica, no sentido de
permitir sua inclusão, de forma
adequada e eficaz, em plano
orçamentário.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Participação em
Aula ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Autodesenvolvimento
Planejamento Comunicação

4. Correlacionar os pontos
essenciais de uma política econômica
e financeira e sua aplicação no
planejamento.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Participação em
Aula ; Recuperação ;

Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

Comunicação
Autodesenvolvimento
Planejamento

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Atividades Lista de Exercícios 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Atividades Lista de Exercícios

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Avaliação Lista de Exercícios Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Atividades Lista de Exercícios Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividades Lista de Exercícios Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação Lista de Exercícios

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Administração Financeira - Antônio Zoratto - 3ª edição - Ed. Atlas
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VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Relatório sobre a Lei da Escassez nos dias atuais.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
II Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor MAIRÁ HAYASAKI VENDRAMINI;
Assinatura Data 12/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as Bases Tecnológicas, Competências, Habilidades e atividades a serem realizadas de acordo com o Plano de Curso. Obrigada!!
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 12/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?%3A3mN9x 33189xgEv8Zx 5xoUK%23oKW0gz, 1/5

  

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Componente Curricular: Gestão de Pessoas III
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: LILIAN MARTINS RODRIGUES ; JEVANILDO FERNANDES DA SILVA ;

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

 
Aplicar técnicas de negociação.
executar atividades de planejamento, captação, seleção e organização dos recursos humanos. • aplicar normas de segurança no trabalho, divulgar áreas de risco,

elaborar programas preventivos • aplicar metodologia de comunicação pessoal formal/ informal em feedbacks na avaliação de desempenho. • Promo
Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho.
Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Implementar políticas de desenvolvimento e retenção de talentos.
2. Reconhecer a importância do Gestor de Recursos Humanos para manutenção da higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho.
3. Gerenciar o processo de avaliação de desempenho.
4. Compreender a influência das tendências na gestão de pessoas.
5. Detectar o alinhamento necessário para a gestão do capital humano no contexto organizacional.

Habilidades
1.1. Verificar possibilidades de desenvolvimento de pessoal.
1.2. Desenvolver ações que possibilitem aplicação de métodos de desenvolvimento de pessoas no cargo atual e fora do cargo.
1.3. Desenvolver ações e políticas de retenção de talentos.
1.4. Identificar a importância da comunicação.
1.5. Conhecer a aplicação de um programa de relações com o empregado.
2.1. Definir o papel do gestor de recursos humanos para a higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho.
2.2. Identificar os aspectos do ambiente físico e psicológico de trabalho.
2.3. Aplicar os princípios da ergonomia no ambiente de trabalho.
2.4. Indicar as etapas do programa de saúde ocupacional.
2.5. Identificar a importância da Comunicação de Acidente de Trabalho e sua validade.
2.6. Analisar os impactos gerados pela área de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida.
2.7. Identificar a qualidade de vida no trabalho como competência estratégica.
3.1. Interpretar o processo de avaliação de desempenho e suas potencialidades.
3.2. Conhecer métodos tradicionais de avaliação de desempenho.
3.3. Conhecer métodos modernos de avaliação de desempenho.
3.4. Identificar as aplicações e técnicas da avaliação de desempenho.
3.5. Demonstrar as características e a importância do processo de avaliação de desempenho.
3.6. Analisar as informações contidas na entrevista de desligamento.
4.1. Identificar a diferença entre downsizing e rightsizing.
4.2. Interpretar a atuação do mentoring e do coach para a criação de valor.
4.3. Compreender as gerações e o foco que a gestão de pessoas deve empreender no capital intelectual da organização.
5.1. Compreender a necessidade de aperfeiçoamento e inovação na gestão de pessoas.
5.2. Utilizar instrumentos de medições para os aspectos intangíveis que agregam valor a produtos e serviços.
5.3. Conhecer as dez grandes áreas de indicadores de gestão do capital humano.

Bases Tecnológicas
1. Métodos de desenvolvimento de pessoas no cargo atual:
1.1 rotação de cargos;
1.2 posições de assessoria;
1.3 aprendizagem prática;
1.4 atribuição de comissões;
1.5 participação em cursos e seminários externos;
1.6 exercícios de simulação de papéis – role playing;
1.7 treinamento – outdoor – fora da empresa;
1.8 estudo de casos;
1.9 jogos de empresas – management games ou business games;
1.10 centro de desenvolvimento internos – in house development centers;
1.11 coaching
2. Desenvolvimento de pessoas fora do cargo:
2.1 tutoria;
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2.2 aconselhamento de funcionários
3. Programa de relações com o empregado:
3.1 comunicações;
3.2 cooperação;
3.3 proteção;
3.4 assistência;
3.5 disciplina e conflito;
3.6 processo de reconhecimento de desempenho e empenho;
3.7 práticas de reconhecimento e recompensa
4. Principais conceitos e as melhores práticas de higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho:
4.1 legislação sobre saúde e segurança do trabalho;
4.2 riscos ambientais;
4.3 prevenção de acidentes;
4.4 acidente de trabalho;
4.5 abertura da CAT;
4.6 auxílio doença;
4.7 ambiente físico de trabalho:
4.7.1 NR 9 – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA)
4.7.2 ambiente psicológico de trabalho;
4.8 princípios de ergonomia;
4.9 saúde ocupacional:
4.9.1 NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
4.10 NR 5 – CIPA:
4.10.1 acidentes de trabalho;
4.10.2 causas;
4.10.3 EPIs e EPCs
4.11 insalubridade e periculosidade;
4.12 componentes da qualidade de vida no ambiente de trabalho;
4.13 equilíbrio pessoal: trabalho, estresse e o desemprego
5. Conceito de avaliação de desempenho humano:
5.1 métodos tradicionais:
5.1.1 escalas gráficas;
5.1.2 escolha forçada;
5.1.3 pesquisa de campo;
5.1.4 incidentes críticos
5.2 novas abordagens:
5.2.1 avaliação participativa por objetivos;
5.2.2 avaliação 360 graus;
5.2.3 avaliação de competências
5.3 conceito e a importância do feedback;
5.4 entrevista de desligamento
6. Definições para a área de Gestão de Pessoas:
6.1 downsizing;
6.2 rightsizing;
6.3 empowerment;
6.4 outsourcing;
6.5 benchmarking;
6.6 mentoring;
6.7 coaches;
6.8 gestão do conhecimento;
6.9 gerações:
6.9.1 baby-boomers;
6.9.2 gerações X, Y e Z
6.10 responsabilidade social
7. Desafios na gestão de recursos humanos:
7.1 Balanced Scorecard e capitais formadores de ativos intangíveis:
7.1.1 capital humano;
7.1.2 capital informacional;
7.1.3 capital organizacional;
7.1.4 capital institucional;
7.1.5 capital de relacionamentos;
7.1.6 capital intelectual
7.2 indicadores de desempenho em recursos humanos:
7.2.1 eficácia organizacional;
7.2.2 estrutura de RH;
7.2.3 remuneração;
7.2.4 benefícios;
7.2.5 absenteísmo e rotatividade;
7.2.6 recrutamento e seleção;
7.2.7 educação e aprendizagem;
7.2.8 saúde ocupacional;
7.2.9 relações trabalhistas;
7.2.10 perfil da força de trabalho

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Verificar possibilidades de

desenvolvimento de pessoal.;
1. Métodos de desenvolvimento de pessoas no cargo atual:; 1.1

rotação de cargos;; 1.2 posições de assessoria;; 1.3
aprendizagem prática;; 1.4 atribuição de comissões;; 1.5
participação em cursos e seminários externos;; 1.6 exercícios de

Apresentações e dinâmica;
Aula expositiva e dialogada com
a participação ativa dos alunos.

22/07/19 02/08/19
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simulação de papéis – role playing;; 1.7 treinamento – outdoor –
fora da empresa;; 1.8 estudo de casos;; 1.9 jogos de empresas –
management games ou business games;; 1.10 centro de
desenvolvimento internos – in house development centers;; 1.11
coaching;

1.2. Desenvolver ações que possibilitem
aplicação de métodos de desenvolvimento
de pessoas no cargo atual e fora do
cargo.; 1.3. Desenvolver ações e políticas
de retenção de talentos.;

1. Métodos de desenvolvimento de pessoas no cargo atual:; 1.1
rotação de cargos;; 1.2 posições de assessoria;; 1.3
aprendizagem prática;; 1.4 atribuição de comissões;; 1.5
participação em cursos e seminários externos;; 1.6 exercícios de
simulação de papéis – role playing;; 1.7 treinamento – outdoor –
fora da empresa;; 1.8 estudo de casos;; 1.9 jogos de empresas –
management games ou business games;; 1.10 centro de
desenvolvimento internos – in house development centers;; 1.11
coaching;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
alunos.

05/08/19 16/08/19

1.4. Identificar a importância da
comunicação.; 1.5. Conhecer a aplicação
de um programa de relações com o
empregado.;

3. Programa de relações com o empregado:; 3.1
comunicações;; 3.2 cooperação;; 3.3 proteção;; 3.4 assistência;;
3.5 disciplina e conflito;; 3.6 processo de reconhecimento de
desempenho e empenho;; 3.7 práticas de reconhecimento e
recompensa;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
alunos.

19/08/19 30/08/19

2.1. Definir o papel do gestor de
recursos humanos para a higiene,
segurança e qualidade de vida no
trabalho.; 2.2. Identificar os aspectos do
ambiente físico e psicológico de trabalho.;
2.3. Aplicar os princípios da ergonomia no
ambiente de trabalho.;

4. Principais conceitos e as melhores práticas de higiene,
segurança e qualidade de vida no trabalho:; 4.1 legislação sobre
saúde e segurança do trabalho;; 4.2 riscos ambientais;; 4.3
prevenção de acidentes;; 4.4 acidente de trabalho;; 4.5 abertura
da CAT;; 4.6 auxílio doença;; 4.7 ambiente físico de trabalho:;
4.7.1 NR 9 – Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais
(PPRA); 4.7.2 ambiente psicológico de trabalho;; 4.8 princípios de
ergonomia;;

Atividades de Pesquisa; Aula
expositiva e dialogada com a
participação ativa dos alunos.

02/09/19 13/09/19

2.4. Indicar as etapas do programa de
saúde ocupacional.; 2.5. Identificar a
importância da Comunicação de Acidente
de Trabalho e sua validade.; 2.6. Analisar
os impactos gerados pela área de
Segurança no Trabalho e Qualidade de
Vida.; 2.7. Identificar a qualidade de vida
no trabalho como competência
estratégica.;

4.9 saúde ocupacional:; 4.9.1 NR 7 – Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional; 4.10 NR 5 – CIPA:; 4.10.1
acidentes de trabalho;; 4.10.2 causas;; 4.10.3 EPIs e EPCs; 4.11
insalubridade e periculosidade;; 4.12 componentes da qualidade
de vida no ambiente de trabalho;; 4.13 equilíbrio pessoal:
trabalho, estresse e o desemprego;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
alunos.

16/09/19 27/09/19

3.1. Interpretar o processo de avaliação
de desempenho e suas potencialidades.;
3.2. Conhecer métodos tradicionais de
avaliação de desempenho.; 3.3. Conhecer
métodos modernos de avaliação de
desempenho.;

5. Conceito de avaliação de desempenho humano:; 5.1 métodos
tradicionais:; 5.1.1 escalas gráficas;; 5.1.2 escolha forçada;;
5.1.3 pesquisa de campo;; 5.1.4 incidentes críticos; 5.2 novas
abordagens:; 5.2.1 avaliação participativa por objetivos;; 5.2.2
avaliação 360 graus;; 5.2.3 avaliação de competências; 5.3
conceito e a importância do feedback;; 5.4 entrevista de
desligamento;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
alunos. Avaliação

30/09/19 11/10/19

3.3. Conhecer métodos modernos de
avaliação de desempenho.; 3.4.
Identificar as aplicações e técnicas da
avaliação de desempenho.; 3.5.
Demonstrar as características e a
importância do processo de avaliação de
desempenho.; 3.6. Analisar as
informações contidas na entrevista de
desligamento.;

5. Conceito de avaliação de desempenho humano:; 5.1 métodos
tradicionais:; 5.1.1 escalas gráficas;; 5.1.2 escolha forçada;;
5.1.3 pesquisa de campo;; 5.1.4 incidentes críticos; 5.2 novas
abordagens:; 5.2.1 avaliação participativa por objetivos;; 5.2.2
avaliação 360 graus;; 5.2.3 avaliação de competências; 5.3
conceito e a importância do feedback;; 5.4 entrevista de
desligamento;

Utilização de Vídeo; Aula
expositiva e dialogada com a
participação ativa dos alunos.

14/10/19 25/10/19

4.1. Identificar a diferença entre
downsizing e rightsizing.; 4.2. Interpretar
a atuação do mentoring e do coach para
a criação de valor.;

6. Definições para a área de Gestão de Pessoas:; 6.1
downsizing;; 6.2 rightsizing;; 6.3 empowerment;; 6.4
outsourcing;; 6.5 benchmarking;; 6.6 mentoring;;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
alunos.

29/10/19 08/11/19

4.2. Interpretar a atuação do mentoring
e do coach para a criação de valor.; 4.3.
Compreender as gerações e o foco que a
gestão de pessoas deve empreender no
capital intelectual da organização.;

6.7 coaches;; 6.8 gestão do conhecimento;; 6.9 gerações:;
6.9.1 baby-boomers;; 6.9.2 gerações X, Y e Z; 6.10
responsabilidade social; 7. Desafios na gestão de recursos
humanos:; 7.1 Balanced Scorecard e capitais formadores de
ativos intangíveis:; 7.1.1 capital humano;; 7.1.2 capital
informacional;; 7.1.3 capital organizacional;; 7.1.4 capital
institucional;; 7.1.5 capital de relacionamentos;; 7.1.6 capital
intelectual;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
alunos.

11/11/19 22/11/19

5.1. Compreender a necessidade de
aperfeiçoamento e inovação na gestão de
pessoas.; 5.2. Utilizar instrumentos de
medições para os aspectos intangíveis
que agregam valor a produtos e
serviços.; 5.3. Conhecer as dez grandes
áreas de indicadores de gestão do capital
humano.;

7.2 indicadores de desempenho em recursos humanos:; 7.2.1
eficácia organizacional;; 7.2.2 estrutura de RH;; 7.2.3
remuneração;; 7.2.4 benefícios;; 7.2.5 absenteísmo e
rotatividade;; 7.2.6 recrutamento e seleção;; 7.2.7 educação e
aprendizagem;; 7.2.8 saúde ocupacional;; 7.2.9 relações
trabalhistas;; 7.2.10 perfil da força de trabalho;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
alunos.

25/11/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Implementar políticas de

desenvolvimento e retenção de
talentos.

Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Escrita ; Recuperação ;
Coerência/Coesão ;

Comunicabilidade ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Levar o aluno a elaborar a
implementação e retenção de
talentos

2. Reconhecer a importância do
Gestor de Recursos Humanos para
manutenção da higiene, segurança e
qualidade de vida no trabalho.

Observação Direta ; Participação em Aula ; Recuperação
;

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Reconhecer a importância do
gestor de Recursos Humanos nos
diferentes campos do trabalho.

3. Gerenciar o processo de
avaliação de desempenho. Debate ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Organização ;

Levar o educando a gerenciar o
processo de desempenho
profisional Levar o aluno a
gerenciar o processo de
desmpenho

4. Compreender a influência das
tendências na gestão de pessoas. Participação em Aula ; Avaliação Escrita ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Comunicabilidade ; Organização
;

Levar o educando a compreender
a influencia das tendencias na
gestão de pessoas.

5. Detectar o alinhamento
necessário para a gestão do capital
humano no contexto organizacional.

Observação Direta ; Portfólio de Atividades ;
Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Organização ;

Levar o aluno a detectar o
alinhamento necessário para a
gestão do capital humano no
contexto organizacional

V – Plano de atividades docentes
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Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula inaugural com o
Diretor/Aula show com o

Professor

A orientação educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor.

Prova oral Listas de exercícios 22- início das aulas do 2º
semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino-

aprendizagem (Avaliação
Diagnóstica); Projeto café
com o Diretor Integração e
sensibilização para alunos

ingressantes. Palestras com
profissionais da área e ex-

alunos. Atividades
avaliativas e recuperação

contínua;

A orientação educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades deixadas pelo professor.

Avaliação escrita Listas de exercícios
Reunião de curso.

Publicação dos PTDs para
continuidade escolar

Setembro
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas técnicas, SIPAT e
Desfile 07 de setembro.

Acompanhamento das atividades
deixadas pelo professor e

encerramento das atividades e
conclusão das atividades de
progressão parcial (10/09)

Prova oral Listas de exercícios Reunião de curso. 30
Conselho intermediário

Outubro

Aprendizagens baseadas
em Projetos -atividades

interdisciplinares.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

visitas técnicas

Prova oral Listas de exercícios Reunião de curso. 19
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

Projeto para a III Expo
TCC. Atividades avaliativas
e recuperação contínua.

Avaliação escrita Listas de exercícios Reunião de curso.

Dezembro
Avaliações finais.

Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Prova oral Listas de exercícios

10- Expo TCC (Feira de
TCCs); 16 e 17 – Reunião

de planejamento; 18 –
Conselho de classe final.

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 2ª edição. São Paulo. Prentice Hall, 2003
Filmes; Revistas; Videos da internet
- Gestão de Pessoas – Idalberto Chiavenato – 3ª Edição – Campus - Recursos Humanos “O Capital Humano Das Organizações” – Idalberto Chavenato - 8ª Edição –

Atlas - Administração de Recursos Humanos – Fundamentos Básicos – Idalberto Chiavenato 6ª Edição – Atlas
- Gestão de Talentos – Erika Gisele Lotz & Lorena Carmen Gramms - Editora IBPEX - Melhores Estratégias para sua carreira – Rahild Neuburger – Editora IBPEX
- Utilização em sala de aula,: reportagens, vídeos, filmes, Slides, revistas, telejornais, relacionados aos temas desenvolvidos na disciplina.
• Administradores.com. br
• Apostila preparada pelo Professor; • Textos, matérias e jornais; • Artigos específicos da internet; • Lista de exercícios preparada pelo professor.
• FIDELIS, Gilson José. Gestão de Pessoas: Rotinas Trabalhistas e Dinâmicas do Departamento de Pessoal. 2ª Edição. São Paulo: Érica, 2009.
• Prates Yara. Coaching dos esportes às Organizações. São Paulo, 2015. Apostila do Curso de Pós graduação Gestão de pessoas
LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos Humanos: princípios e tendências. São Paulo. Saraiva, 2005.
Livros Séries Publicações FGV , Artigos Científicos, Artigos e publicações em revistas, Livro Gestão de Pessoas - Chiavenato.
Recursos Humanos “O Capital Humano Das Organizações” – Idalberto Chavenato - 8ª Edição - Atlas
Sites Ministério do Trabalho Ministério da Saúde
Sites Receita Federal, Previdência Social, CRA e outros..
Sites de Internet: www.rh.com.br; www.rhportal.com.br; www.administradores.com; www.endeavor.com;
Uso de filmes, textos e estudos de caso
Uso do laboratório da escola e filmes
Utilização em sala de aula,: reportagens, vídeos, filmes, Slides, revistas, telejornais, relacionados aos temas desenvolvidos na disciplina.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Trabalho de pesquisa sobre: A importância do Gestor de Recursos Humanos para manutenção da higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação

da estrutura física da Unidade escolar
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar. Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abordados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade
Semana de Apresentação de TCCs - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes apresentam seus Trabalhos de Conclusão de Curso para a

banca avaliadora e toda a comunidade escolar

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem

IX – Identificação:
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Nome do Professor LILIAN MARTINS RODRIGUES ; JEVANILDO FERNANDES DA SILVA ;
Assinatura Data 11/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as Bases Tecnológicas, Competências, Habilidades e atividades a serem realizadas de acordo com o Plano de Curso. Obrigada!!!
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 12/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

03/08/2019 O replanejamento será elaborado e efetivado com vistas no acompanhamento e desenvolvimento do educando acerca dos conteúdos
trabalhados e visando uma melhoria no desempenho do aprendizado.

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Componente Curricular: Gestão da Produção e Materiais
Módulo: 3 C. H. Semanal: 5,00
Professor: IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;

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

 
Definir leiaute do processo produtivo.
Estabelecer estratégias no processo de produção.
Identificar desvios no processo de produção.
Planejar implantação de normas de qualidade.
Propor melhorias no processo de produção e materiais.
Analisar e monitorar a capacidade e o fluxo de produção.
Analisar índices de produtividade.
Analisar monitorar a capacidade e o fluxo de produção.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Planejar e monitorar a gestão de estoque de materiais.
2. Contextualizar conceitos e estrutura da administração da produção.
3. Interpretar fundamentos de modelos de qualidade.

Habilidades
1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da administração de materiais.
1.2. Elaborar planilhas de controle de estoque.
1.3. Organizar atividades de previsão e fornecimento de materiais e serviços.
1.4. Organizar ações para o monitoramento do estoque de materiais.
1.5. Elaborar planilhas de controle de estoque.
2.1. Identificar a estrutura da administração da produção.
2.2. Aplicar e utilizar os sistemas de produção.
2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de produção.
3. Utilizar programa de qualidade na produção.

Bases Tecnológicas
1. Evolução e conceitos na administração de materiais:
1.1 funções e objetivo da administração de materiais;
1.2 administração de compras;
1.3 fontes de fornecimento;
1.4 padrão de fornecimento conforme certificação de qualidade
2. Gestão de estoque:
2.1 fundamentos básicos;
2.2 classificação dos estoques;
2.3 inventário, sistemas de controle dos materiais
3. Conceitos e estrutura da administração da produção:
3.1 sistemas de produção;
3.2 planejamento e controle da produção;
3.3 análise dos processos de produção;
3.4 manutenção dos equipamentos:
3.4.1 preventiva e preditiva
4. Programas de qualidade aplicados na produção:
4.1 seguros:
4.1.1 tipos, aplicabilidade e elementos básicos

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da

administração de materiais.;
1. Evolução e conceitos na administração de materiais:;

1.1 funções e objetivo da administração de materiais;;
Aula expositiva e dialogada.

Atividade em sala. 22/07/19 02/08/19

1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da
administração de materiais.; 1.2. Elaborar
planilhas de controle de estoque.; 1.3. Organizar
atividades de previsão e fornecimento de
materiais e serviços.;

1.1 funções e objetivo da administração de materiais;;
1.2 administração de compras;; 1.3 fontes de
fornecimento;; 1.4 padrão de fornecimento conforme
certificação de qualidade;

Aula expositiva e dialogada.
estudo de caso. 05/08/19 16/08/19
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1.3. Organizar atividades de previsão e
fornecimento de materiais e serviços.; 1.4.
Organizar ações para o monitoramento do
estoque de materiais.; 1.5. Elaborar planilhas de
controle de estoque.;

1.2 administração de compras;; 1.4 padrão de
fornecimento conforme certificação de qualidade; 2.
Gestão de estoque:; 2.1 fundamentos básicos;; 2.2
classificação dos estoques;; 2.3 inventário, sistemas de
controle dos materiais;

Aula expositiva e dialogada.
relatório

19/08/19 30/08/19

1.3. Organizar atividades de previsão e
fornecimento de materiais e serviços.; 1.4.
Organizar ações para o monitoramento do
estoque de materiais.; 1.5. Elaborar planilhas de
controle de estoque.;

2. Gestão de estoque:; 2.1 fundamentos básicos;; 2.2
classificação dos estoques;; 2.3 inventário, sistemas de
controle dos materiais;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala e laboratório
de informatica

02/09/19 13/09/19

2.1. Identificar a estrutura da administração da
produção.; 2.2. Aplicar e utilizar os sistemas de
produção.;

3. Conceitos e estrutura da administração da produção:;
3.1 sistemas de produção;; 3.2 planejamento e controle
da produção;;

Aula expositiva e dialogada.
Avaliação escrita 16/09/19 27/09/19

2.1. Identificar a estrutura da administração da
produção.; 2.2. Aplicar e utilizar os sistemas de
produção.;

3.1 sistemas de produção;; 3.2 planejamento e controle
da produção;; 3.3 análise dos processos de produção;;

Aula expositiva e dialogada.
Avaliação Pratica 30/09/19 11/10/19

2.2. Aplicar e utilizar os sistemas de produção.;
2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de
produção.; 3. Utilizar programa de qualidade na
produção.;

3.3 análise dos processos de produção;; 3.4 manutenção
dos equipamentos:; 3.4.1 preventiva e preditiva; 4.
Programas de qualidade aplicados na produção:;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala e laboratório
de informatica

14/10/19 25/10/19

2.3. Aplicar técnicas de análise do processo de
produção.; 3. Utilizar programa de qualidade na
produção.;

4. Programas de qualidade aplicados na produção:; 4.1
seguros:;

Aula expositiva e dialogada.
relatório 28/10/19 08/11/19

3. Utilizar programa de qualidade na
produção.;

4. Programas de qualidade aplicados na produção:; 4.1
seguros:; 4.1.1 tipos, aplicabilidade e elementos básicos;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. seminário 11/11/19 22/11/19

3. Utilizar programa de qualidade na
produção.;

4. Programas de qualidade aplicados na produção:; 4.1
seguros:; 4.1.1 tipos, aplicabilidade e elementos básicos;

Aula expositiva e dialogada.
Avaliação escrita 25/11/19 06/12/19

3. Utilizar programa de qualidade na
produção.; 4. Programas de qualidade aplicados na produção:;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala e laboratório
de informatica

09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Planejar e
monitorar a gestão
de estoque de
materiais.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
Seminário/Apresentação ; Portfólio de Atividades ;
Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos
; Relacionamento de Conceitos ;
Execução do Produto ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ;

Desempenho teórico que evidencia
capacidade de selecionar e utilizar as fontes
de pesquisa disponíveis Apresentação das
pesquisas e relatórios, de acordo com os
critérios pré-estabelecidos.

2. Contextualizar
conceitos e estrutura
da administração da
produção.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Relatório ; Produção
Textual ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Relacionamento de Ideias ; Pertinência
das Informações ;

Desempenho teórico que evidencia
capacidade de selecionar e utilizar as fontes
de pesquisa disponíveis Apresentação das
pesquisas e relatórios, de acordo com os
critérios pré-estabelecidos.

3. Interpretar
fundamentos de
modelos de
qualidade.

Avaliação Prática ; Avaliação Escrita ; Participação em
Aula ; Seminário/Apresentação ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Desempenho teórico que evidencia
capacidade de selecionar e utilizar as fontes
de pesquisa disponíveis Apresentação das
pesquisas e relatórios, de acordo com os
critérios pré-estabelecidos.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Avaliação diagnóstica Apostila do Professor 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Estudo de caso Texto Impresso

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Avaliação escrita Apostila do Professor Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Seminário Livro didatico Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

relatório de filme Video Reunião de Curso

Dezembro Avaliações Finais .
Atividades avaliativas e

Avaliação escrita Apostila do Professor 10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de
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recuperação contínua; Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
- Martins, Petrônio Garcia, Laugeni Fernando Piero. Administração da Produção, 2ª. Ed. São Paulo: Saraiva 2005. - Martins, Petrônio Garcia, Alt Paulo Renato

Campos. Administração de materiais e recursos patrimoniais. São Paulo: Saraiva 2009. - Viana, João José. Administração de materiais: um enfoque
• Apostila preparada pelo Professor; • Textos, matérias e jornais; • Artigos específicos da internet; • Lista de exercícios preparada pelo professor.
ABCQ (Associação Brasileira de Controle da Qualidade). Curso ABCQ de preparação para os exames de certificação “Quality Engineer” da American Society for

Quality. São Paulo. ABCQ, 1996.
Adm. de Materiais (Idalberto Chiavenato) / Adm. da Produção (Nigel Slack) / Gestão de Materiais (Renato Felini)
Filme: “A Meta” - Teoria das restrições •Estudos de casoscomo (Consórcio Modular e Condomínio Industrial) •Apostila elaborada pelo professor; •Apresentações

elaborados pelo professor; •Pesquisas na internet no Laboratório de Informática. •WebQuest - Atividade dirigida na Internet
SLACK, Nigel, CHAMBERS, Stuart, JOHNSTON, Robert. Administração da Produção, São Paulo: Atlas, 2009.
VIANA, João José. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2009.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Filme: “A Meta” - Teoria das restrições •Estudos de casoscomo (Consórcio Modular e Condomínio Industrial)

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
"Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW) "
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;
Assinatura Data 27/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as propostas apresentadas no Plano de Curso, suas Bases Tecnológicas, Competências e habilidades que devem ser desenvolvidas.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 07/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Componente Curricular: Inglês Instrumental
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: CAMILA PEIXOTO LEME SANTOS;

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

 
Comunicar-se em língua Portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades profissionais, em nível básico, na comunicação profissional. Utilizar expressões simples

em apresentações, ligações telefônicas e em informações relativas à área administrativa. Elaborar textos simples em Inglês.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar a aplicação da língua inglesa em processos de comunicação administrativa e empresarial.
2. Compreender o conteúdo de documentos escritos em língua inglesa.
3. Identificar a utilização da língua inglesa na aplicação de negociação comercial com países estrangeiros.
4. Reconhecer a língua inglesa com diferencial em negociação com empresas estrangeiras e nos processos administrativos de exportação e importação.

Habilidades
1.1. Utilizar a língua inglesa nas atividades administrativas e empresariais.
1.2. Aplicar as estratégias de leitura na compreensão de textos da área.
1.3. Comunicar-se, oralmente e por escrito, em língua inglesa.
2. Selecionar e utilizar termos da língua inglesa para análise de relevância.
3. Realizar negociações em língua inglesa por meio de documentos escritos ou comunicação oral.
4.1. Aplicar a língua inglesa em processos de elaboração e interpretação de documentos.
4.2. Aplicar e diferenciar a aplicação de adjetivos e advérbios na língua inglesa nos processos/ textos administrativos.

Bases Tecnológicas
1. Técnicas de leitura instrumental:
1.1 leitura rápida (skimming);
1.2 leitura com objetivo (scanning);
1.3 leitura seletiva (prediction)
2. Facilitadores de leitura:
2.1 cognates, repeated words, typographical evidences and use of dictionary – texts for comprehension
3. Terminologia básica da área técnica (Business Vocabulary)
4. Simple Present Tense (active and passive)
5. Simple Past Tense (active and passive)
6. Simple Future Tense
7. Simple Conditional Would
8. Produção textual (writing: e-mail, requerimento, cartas, currículo profissional, aviso, relatório)
9. Word Formation:
9.1 Suffixes and Prefixes – texts for comprehension

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.2. Aplicar as estratégias de leitura na compreensão de

textos da área.; 1. Técnicas de leitura instrumental:; Aula dialogada 22/07/19 02/08/19

2. Selecionar e utilizar termos da língua inglesa para
análise de relevância.;

1.1 leitura rápida (skimming);; 1.2 leitura
com objetivo (scanning);; 1.3 leitura seletiva
(prediction);

Estudo dirigido 05/08/19 16/08/19

3. Realizar negociações em língua inglesa por meio de
documentos escritos ou comunicação oral.;

2. Facilitadores de leitura:; 2.1 cognates,
repeated words, typographical evidences and
use of dictionary – texts for comprehension;

Aula explicativa 19/08/19 30/08/19

1.3. Comunicar-se, oralmente e por escrito, em língua
inglesa.; 4.1. Aplicar a língua inglesa em processos de
elaboração e interpretação de documentos.;

3. Terminologia básica da área técnica
(Business Vocabulary); 4. Simple Present Tense
(active and passive);

Teoria contextualizada 02/09/19 13/09/19

1.1. Utilizar a língua inglesa nas atividades administrativas
e empresariais.;

1. Técnicas de leitura instrumental:; 3.
Terminologia básica da área técnica (Business
Vocabulary); 4. Simple Present Tense (active
and passive);

Atividades avaliativas 16/09/19 27/09/19

3. Realizar negociações em língua inglesa por meio de
documentos escritos ou comunicação oral.; 4.2. Aplicar e
diferenciar a aplicação de adjetivos e advérbios na língua
inglesa nos processos/ textos administrativos.;

9. Word Formation:; 9.1 Suffixes and Prefixes
– texts for comprehension; Estudo dirigido 30/09/19 11/10/19

1.1. Utilizar a língua inglesa nas atividades administrativas 8. Produção textual (writing: e-mail, Produção escrita 14/10/19 25/10/19
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e empresariais.; 1.3. Comunicar-se, oralmente e por
escrito, em língua inglesa.;

requerimento, cartas, currículo profissional,
aviso, relatório);

1.2. Aplicar as estratégias de leitura na compreensão de
textos da área.; 4.1. Aplicar a língua inglesa em processos
de elaboração e interpretação de documentos.;

5. Simple Past Tense (active and passive); Teoria contextualizada 28/10/19 08/11/19

2. Selecionar e utilizar termos da língua inglesa para
análise de relevância.; 3. Realizar negociações em língua
inglesa por meio de documentos escritos ou comunicação
oral.;

7. Simple Conditional Would; Estudo dirigido 11/11/19 22/11/19

1.2. Aplicar as estratégias de leitura na compreensão de
textos da área.; 1.3. Comunicar-se, oralmente e por escrito,
em língua inglesa.; 3. Realizar negociações em língua
inglesa por meio de documentos escritos ou comunicação
oral.; 4.2. Aplicar e diferenciar a aplicação de adjetivos e
advérbios na língua inglesa nos processos/ textos
administrativos.;

1. Técnicas de leitura instrumental:; 2.
Facilitadores de leitura:; 3. Terminologia básica
da área técnica (Business Vocabulary); 6.
Simple Future Tense; 8. Produção textual
(writing: e-mail, requerimento, cartas, currículo
profissional, aviso, relatório);

Atividades Avaliativas 25/11/19 06/12/19

1.1. Utilizar a língua inglesa nas atividades administrativas
e empresariais.; 4.1. Aplicar a língua inglesa em processos
de elaboração e interpretação de documentos.;

Interpretação de texto técnico.; Interpretação
de texto técnico.; Atividades complementares 09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Identificar a aplicação da língua
inglesa em processos de
comunicação administrativa e
empresarial.

Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ; Estudo de Caso ;
Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pertinência
das Informações ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Comunica-se adequadamente em
língua inglesa.

2. Compreender o conteúdo de
documentos escritos em língua
inglesa.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Observação
Direta ; Produção Textual ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Pertinência das Informações ;
Relacionamento de Ideias ;

Compreende textos em línguas
estrangeiras.

3. Identificar a utilização da língua
inglesa na aplicação de negociação
comercial com países estrangeiros.

Recuperação ; Avaliação Escrita ; Avaliação Oral ;
Observação Direta ;

Adequação ao Público Alvo ;
Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Comunicabilidade ;

Utilizar a língua inglesa
adequadamente nas aplicações de
negócios comerciais.

4. Reconhecer a língua inglesa
com diferencial em negociação com
empresas estrangeiras e nos
processos administrativos de
exportação e importação.

Observação Direta ; Seminário/Apresentação ;
Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Argumentação Consistente ;
Comunicabilidade ; Pertinência
das Informações ;

Saber distinguir variantes
linguísticas e perceber como
refletem a forma de ser, pensar e
sentir de quem as produz.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Avaliação diagnóstica 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores.

Produções escritas

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Trabalhos em grupo Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Produções escritas Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividades avaliativas Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividades
complementares

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
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http://www.wikihow.com/Start-an-Export-Business - Modelos de documentos trabalhados em língua inglesa, tais como: contrato, folha de pagamento, currículo, E-
mail de negócios, etc.

- Uso de dicionário,- Textos jornalísticos de revistas e textos técnicos.- Filmes, músicas - MENDONÇA, Murilo Matos – Inglês técnico/instrumental - MUNHOZ,
Rosangela. Inglês Instrumental

? Textos de Apoio Diversos obtidos via internet, - vídeos - músicas ? Livro gramática – Grammar Spectrum 1 / Oxford ? Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8th
Edition (app edition) – Versin 3.5.42 – Oxford University Press – 2013 ? Murphy, Raymond – Essential Grammar In Use – Cambridge University P

_________________. English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2007.
ADAMS, K. & DOVALE, R. Global Links 1: English for International Business, Audio CD and Phrase book. London: Longman, 2001.FLINDERS, Steven. Test Your

Business English. Elementary. London: Penguin, 1996.HELGESEN, M. & ADAMS, K. Workplace English Office File, London: Longman, 1998. 2003.
Bibliografia complementar DUCKWORTH, Michael. Essential Business Grammar and Practice, Oxford, 2006 MARTINEZ, Ron. Como dizer tudo em Inglês, Editora

Campus, 2000. MAYAMA, Priscila, RODRIGUES, Lívia de Araújo Donnini, SHIMOURA, Alzira e WEIGEL, Adriana Ranelli. Caderno do Professor: LEM - Inglês ,
Caderno do Núcleo Básico - Key to English.
CRUZ, Décio Torres; SILVA, Alba Valéria; ROSAS, Marta. Inglês.com.texto para informática. Barueri, SP: Disal Editora, 2006. • DEMETRIADES, Dinos. Information

Technology Workshop. Oxford: OUP, 2003. • SAWAYA, Márcia Regina. Dicionário de Informática e Internet. São Paulo: Nobel/FATEC: 1999. • http://
www.cambridgedictionaryonline.com
www.quizlet.com

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
A importância da língua inglesa no mundo dos negócios.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
"Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW) "
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
II Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor CAMILA PEIXOTO LEME SANTOS;
Assinatura Data 29/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as propostas apresentadas no Plano de Curso, suas Bases Tecnológicas, Competências e habilidades que devem ser desenvolvidas.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 07/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Componente Curricular: Logística Empresarial e Negociação Internacional
Módulo: 3 C. H. Semanal: 5,00
Professor: DANIELA DUARTE THIMM ;

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

 
Aplicar técnicas de negociação.
Identificar e utilizar sistemas da logística reversa nas operações específicas.
Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de custo e de impactos ambientais.
Programar meios e tipos de transporte
Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos dos ciclos: de pessoal; de recursos materiais; tributários;

financeiros; da produção; da higiene e segurança do trabalho; de marketing; da logística empresarial.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Recorrer os princípios e definições para planejar o desenvolvimento das atividades de logística.
2. Organizar processos de suprimentos, armazenamento e movimentação de materiais.
3. Analisar a infraestrutura disponível de transporte.
4. Analisar a cadeia da logística reversa para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de custos e dos impactos ambientais.
5. Interpretar processos envolvidos nas operações de importação e exportação.

Habilidades
1.1. Aplicar conceitos e práticas de logística para desenvolvimento do planejamento.
1.2. Auxiliar na seleção de colaboradores para desenvolvimento do planejamento e ações relacionadas à logística.
1.3. Executar as atividades do planejamento de logística.
2.1. Estabelecer políticas de gestão do estoque.
2.2. Definir procedimentos para processo de suprimentos.
2.3. Definir procedimentos adequados para processo de recebimento de materiais.
2.4. Definir procedimentos para embalagem, armazenagem, manuseio e movimentação de materiais.
3.1. Estabelecer decisões sobre expedição e distribuição de materiais.
3.2. Identificar aspectos legais e fatores que influenciam o sistema de transporte.
3.3. Definir modal de transporte que atenda as necessidades da organização.
3.4. Definir embalagem de transporte.
4.1. Desenvolver políticas que atendam conceitos, princípios e legislação específica à logística reversa.
4.2. Aplicar conceitos de desenvolvimento sustentável 5Rs.
4.3. Identificar matérias na cadeia de logística reversa – produtos de pós-venda e produtos de pós-consumo.
4.4. Identificar na cadeia reversa opção de recuperação mais indicada às características do produto.
4.5. Desenvolver planilhas de custos envolvidos na cadeia reversa.
4.6. Identificar canais de distribuição reversa.
4.7. Utilizar conceitos de desenvolvimento sustentável na aplicação de insumos e matérias-primas, resíduos industriais e de consumo e na agregação de valores.
4.8. Identificar os produtos, embalagens e materiais que necessitam retornar aos centros produtivos visando a sua reutilização ou descarte responsável.
5. Identificar os processos nas negociações internacionais.

Bases Tecnológicas
1. Logística – os conceitos, princípios e práticas:
1.1 construção da visão logística;
1.2 atividades da área de Logística;
1.3 seleção de pessoal com perfil para área de Logística
2. Políticas de estoque:
2.1 atividades relacionadas à rotina de suprimentos;
2.2 atividades relacionadas ao recebimento de materiais;
2.3 embalagens e equipamentos utilizadas no manuseio e na movimentação de materiais
3. Técnicas para expedição de materiais:
3.1 legislação local vigente que influencia o transporte de produtos;
3.2 modal de transporte;
3.3 as necessidades da empresa e do cliente;
3.4 tipos de embalagem de transporte
4. Operações de logística reversa:
4.1 os conceitos, princípios e legislação vigente;
4.2 conceitos de desenvolvimento sustentável;
4.3 produtos de pós-venda e produtos de pós-consumo;
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4.4 opções de recuperação da cadeia reversa:
4.4.1 reparo;
4.4.2 renovação;
4.4.3 remanufatura;
4.4.4 canibalização e reciclagem
4.5 custos envolvidos na cadeia reversa;
4.6 canais de distribuição reversa
5. Negociações internacionais – conceitos básicos:
5.1 Organização Mundial do Comércio (OMC);
5.2 Mercosul;
5.3 ALCA;
5.4 Mercosul – União Europeia;
5.5 noções de negociação;
5.6 Incoterms;
5.7 Siscomex

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1.1. Aplicar conceitos e práticas de logística para desenvolvimento do
planejamento.;

1. Logística – os conceitos,
princípios e práticas:; 1.1
construção da visão logística;;

Apresentação do componente,
das bases tecnológicas e do
contrato pedagógico. Aula
expositiva e dialogada.

22/07/19 02/08/19

1.2. Auxiliar na seleção de colaboradores para desenvolvimento do
planejamento e ações relacionadas à logística.; 1.3. Executar as atividades
do planejamento de logística.;

1.2 atividades da área de
Logística;; 1.3 seleção de
pessoal com perfil para área de
Logística;

Aula expositiva e dialogada.
Estudos de caso. 05/08/19 16/08/19

2.1. Estabelecer políticas de gestão do estoque.; 2.2. Definir
procedimentos para processo de suprimentos.;

2. Políticas de estoque:; 2.1
atividades relacionadas à rotina
de suprimentos;;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa individual no caderno. 19/08/19 30/08/19

2.3. Definir procedimentos adequados para processo de recebimento de
materiais.; 2.4. Definir procedimentos para embalagem, armazenagem,
manuseio e movimentação de materiais.; 3.1. Estabelecer decisões sobre
expedição e distribuição de materiais.;

2.2 atividades relacionadas ao
recebimento de materiais;; 2.3
embalagens e equipamentos
utilizadas no manuseio e na
movimentação de materiais; 3.
Técnicas para expedição de
materiais:;

Aula expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação. 02/09/19 13/09/19

3.2. Identificar aspectos legais e fatores que influenciam o sistema de
transporte.; 3.3. Definir modal de transporte que atenda as necessidades
da organização.; 3.4. Definir embalagem de transporte.;

3.1 legislação local vigente
que influencia o transporte de
produtos;; 3.2 modal de
transporte;; 3.3 as
necessidades da empresa e do
cliente;; 3.4 tipos de
embalagem de transporte;

Aula expositiva e dialogada.
Revisão de conteúdo e
avaliação escrita individual.

16/09/19 27/09/19

4.1. Desenvolver políticas que atendam conceitos, princípios e legislação
específica à logística reversa.; 4.2. Aplicar conceitos de desenvolvimento
sustentável 5Rs.;

4. Operações de logística
reversa:; 4.1 os conceitos,
princípios e legislação vigente;;
4.2 conceitos de
desenvolvimento sustentável;;
4.3 produtos de pós-venda e
produtos de pós-consumo;;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa individual no caderno. 30/09/19 11/10/19

4.3. Identificar matérias na cadeia de logística reversa – produtos de pós-
venda e produtos de pós-consumo.; 4.4. Identificar na cadeia reversa
opção de recuperação mais indicada às características do produto.; 4.5.
Desenvolver planilhas de custos envolvidos na cadeia reversa.; 4.6.
Identificar canais de distribuição reversa.; 4.7. Utilizar conceitos de
desenvolvimento sustentável na aplicação de insumos e matérias-primas,
resíduos industriais e de consumo e na agregação de valores.; 4.8.
Identificar os produtos, embalagens e materiais que necessitam retornar
aos centros produtivos visando a sua reutilização ou descarte responsável.;

4.4 opções de recuperação da
cadeia reversa:; 4.4.1 reparo;;
4.4.2 renovação;; 4.4.3
remanufatura;; 4.4.4
canibalização e reciclagem; 4.5
custos envolvidos na cadeia
reversa;; 4.6 canais de
distribuição reversa;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa e atividade prática em
sala de aula.

14/10/19 25/10/19

5. Identificar os processos nas negociações internacionais.;

5. Negociações internacionais
– conceitos básicos:; 5.1
Organização Mundial do
Comércio (OMC);;

Aula expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação com
preenchimento de formulário
impresso.

28/10/19 08/11/19

5. Identificar os processos nas negociações internacionais.;
5.2 Mercosul;; 5.3 ALCA;; 5.4

Mercosul – União Europeia;;
5.5 noções de negociação;;

Aula expositiva e revisão de
conteúdo. Avaliação escrita e
apresentação de trabalho.

11/11/19 22/11/19

5. Identificar os processos nas negociações internacionais.; 5.6 Incoterms;; 5.7
Siscomex;

Aula expositiva e dialogada.
Preenchimento de lacunas de
aprendizagem.

25/11/19 06/12/19

5. Identificar os processos nas negociações internacionais.; 5.7 Siscomex;
Feedback das avaliações e

finalização do componente para
conselho final.

09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Recorrer os princípios
e definições para planejar
o desenvolvimento das
atividades de logística.

Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ; Recuperação ;
Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Organização ;
Relacionamento de Conceitos ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Evidenciar o conhecimento teórico,
clareza, sequência lógica e
organização. Apresentou organização
e clareza didática e cumprindo os
prazos.

2. Organizar processos de
suprimentos,
armazenamento e
movimentação de
materiais.

Estudo de Caso ; Observação Direta ; Recuperação ;
Trabalho/Pesquisa ; Participação em Aula ; Avaliação
Escrita ;

Atendimento às Normas ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Organização ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e

Assertividade do aluno em exercícios
propostos. Compreensão do conteúdo
dado em sala de aula. Participação em
diálogos propostos em sala de aula.
Disponibiliza dados e informações
especializadas e técnicas em
linguagem compreensível, de forma
clara e coerente.
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Cidadã ; Relacionamento de Conceitos
;

3. Analisar a
infraestrutura disponível de
transporte.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Participação em Aula ; Produção Textual ;
Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Organização ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Relacionamento de Conceitos
;

Disponibiliza dados e informações
especializadas e técnicas em
linguagem compreensível, de forma
clara e coerente. Analisar o
comportamento, frequência e
conhecimentos obtidos no processo de
ensino e aprendizagem.

4. Analisar a cadeia da
logística reversa para
agregar valor ao produto
e/ ou serviço, com redução
de custos e dos impactos
ambientais.

Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ; Participação em
Aula ; Recuperação ; Seminário/Apresentação ;
Trabalho/Pesquisa ;

Atendimento às Normas ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Criatividade
na Resolução de Problemas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Relacionamento de Conceitos
;

Analisar o comportamento,
frequência e conhecimentos obtidos no
processo de ensino e aprendizagem.
Disponibiliza dados e informações
especializadas e técnicas em
linguagem compreensível, de forma
clara e coerente.

5. Interpretar processos
envolvidos nas operações
de importação e
exportação.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Participação em Aula ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Organização ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de Conceitos
;

Disponibiliza dados e informações
especializadas e técnicas em
linguagem compreensível, de forma
clara e coerente. Assertividade do
aluno em exercícios propostos.
Compreensão do conteúdo dado em
sala de aula. Participação em diálogos
propostos em sala de aula

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Preparo de textos,
apostilas e slides de

apresentação

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Elaboração de
atividades e exercícios.

Preparo de textos e
estudo de caso

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Correção de exercícios,
elaboração e correção

de avaliações

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Elaboração de
atividades e exercícios.

Preparo de material
para atividade de

Logística Reversa e
Negociação

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Correção de exercícios,
elaboração e correção

de avaliações
Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Correção de atividades
para conselho final

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
LEAL, Abinael Morais. Manual de Termos Técnicos de Comércio Exterior e Transportes Marítimos. 2ª edição, São Paulo, Tempo Editora, 1996.
MOURA, Reinaldo A. et alii. Dicionário de Logística. São Paulo, IMAM, 2004.
MARTINS, Petrônio Garcia. Administração da Produção. 2ª Edição. Rev., Atual e Amp. São Paulo: Saraiva, 2005.
Dias, Marco Aurélio p. Administração de matérias: princípios, conceitos e gestão. 6ª ed. São Paulo: Atlas 2012.
• Apostila preparada pelo Professor; • Textos, matérias e jornais; • Artigos específicos da internet; • Lista de exercícios preparada pelo professor.
• BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, Modelos e Instrumentos. 3ª Edição. Atual e Ampl. São Paulo: Saraiva, 2011.
• FLEURY, Paulo [et.al.] Logística empresarial: a perspectiva brasileira. – São Paulo: Atlas 2000.
• MARTINS, Petrônio Garcia. Administração da Produção e Operações 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1995.
BALLOU, R.H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Planejamento, Organização e Logística Empresarial, Ed. Bookman, Porto Alegre, 2001
Portal Único Siscomex [http://portal.siscomex.gov.br/]
Pozo, Hamilto. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Editora: Atlas. 2010.
SLACK, Nigel el ll. Administração da Produção. Edição compacta. São Paulo: Atlas, 1999. MARTINS, Petrônio Garcia. Administração da Produção. 2º Edição. Rev.,

Atual e Amp. São Paulo: Saraiva, 2005. Revistas e artigos atuais sobre logística.
Texto impressos
Textos complementares disponibilizado pela professora.
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VIANA, João José. Administração de materiais: Um enfoque prático, Ed. Atlas: 2000
Vídeos técnicos
Wanke, Peter F. - Logística e Transporte de Cargos no Brasil - São Paulo - Atlas, 2010

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
TNT – O grupo de transporte mundial A TNT á a líder do mercado europeu em distribuição expressa global, logística e serviços correio internacional. Fornecem

serviços regionais na Europa, América do Norte e do Sul e Oceania. (material enviado via e-mail para o coordenador do curso).

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
II Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor DANIELA DUARTE THIMM ;
Assinatura Data 07/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as Bases Tecnológicas, Competências, Habilidades previstas no Plano de Curso, assim como as atividades previstas. Obrigada!!!
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 07/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?S%3Ahm%3Bx 31753x1q.y_x 5xgUABhw5%3B%3B, 1/5

  

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Componente Curricular: Marketing Institucional
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MARIA DE FATIMA MARTINS ; LUIZ ANTONIO FRANCO DO AMARAL TRIGO ;

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

 
Analisar e elaborar as estratégias mercadológicas
Analisar o mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou serviço para tomada de decisões
Analisar potencial de clientes
Aplicar conhecimentos sobre tecnologia ambiental.
Auxiliar na definição de formas de comunicação institucional.
Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.
Comunicar com diversos tipos de mercado.
Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados
Cumprir metas de marketing
Desenvolver declarações institucionais.
Efetuar planejamento de Marketing com abordagem de sustentabilidade.
Identificar as características de comunicação em massa.
Identificar o processo criativo
Participar da definição de estratégia de marketing
Utilizar meios e veículos da comunicação
Utilizar o Marketing para promover a imagem corporativa sustentável

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Contextualizar as diferenças entre a Comunicação Institucional e a Comunicação Publicitária.
2. Analisar os planejamentos e os componentes mercadológicos.
3. Analisar o posicionamento da imagem da marca no mercado.
4. Identificar os princípios do Endomarketing e sua dimensão estratégica para a gestão empresarial.
5. Elaborar plano de comunicação para diferentes mídias.
6. Avaliar, do ponto de vista socioambiental, áreas fronteiras de desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social.

Habilidades
1. Definir os tipos e forma de comunicação com o ambiente externo.
2. Colaborar na criação e desenvolvimento das declarações institucionais visão, missão, valores de uma empresa.
3.1. Definir posicionamento da imagem da marca ou empresa.
3.2. Avaliar a percepção do posicionamento da marca no mercado.
4. Identificar a importância do público interno e a humanização dos processos de gestão empresarial.
5.1. Identificar as principais características dos principais meios de comunicação de massa.
5.2. Definir os meios de comunicação e formação de opinião pública.
6.1. Planejar o marketing das empresas preservando e respeitando as leis ambientais.
6.2. Identificar a importância da responsabilidade social para a imagem corporativa.

Bases Tecnológicas
1. A Comunicação Institucional e a Comunicação Publicitária:
1.1 formas e diferenças
2. Declarações institucionais:
2.1 missão;
2.2 visão;
2.3 valores e princípios
3. Imagem e Identidade Corporativa:
3.1 construção e gerenciamento de marcas (branding):
3.1.1 memória institucional
3.2 posicionamento e força da marca;
3.3 identidade corporativa
4. Endomarketing e Programas de Incentivo:
4.1 princípios do Endomarketing e sua dimensão estratégica para a gestão de Unidades de Informação;
4.2 a importância do público interno e a humanização dos processos de gestão;
4.3 instrumentos e programas de implantação do Endomarketing
5. Relações com a mídia:
5.1 meios de comunicação e formação de opinião pública
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6. Responsabilidade Social, Ambiental e o Terceiro Setor – Marketing Verde:
6.1 cidadania empresarial e responsabilidade social;
6.2 gerenciamento de projetos sociais e estruturas organizacionais inovadoras;
6.3 marketing social e estratégias de comunicação no contexto das organizações do terceiro setor;
6.4 desenvolvimento sustentável (meio ambiente)

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1. Definir os tipos e forma de comunicação com o ambiente

externo.; 2. Colaborar na criação e desenvolvimento das
declarações institucionais visão, missão, valores de uma
empresa.; 3.1. Definir posicionamento da imagem da marca
ou empresa.; 4. Identificar a importância do público interno
e a humanização dos processos de gestão empresarial.; 5.1.
Identificar as principais características dos principais meios
de comunicação de massa.; 6.1. Planejar o marketing das
empresas preservando e respeitando as leis ambientais.;

1. A Comunicação Institucional e a
Comunicação Publicitária:; 2. Declarações
institucionais:; 3. Imagem e Identidade
Corporativa:; 4. Endomarketing e Programas
de Incentivo:; 5. Relações com a mídia:; 6.
Responsabilidade Social, Ambiental e o
Terceiro Setor – Marketing Verde:;

Aula Inaugural com
apresentação do professor, da
matéria e bases tecnológicas

26/07/19 26/07/19

1. Definir os tipos e forma de comunicação com o ambiente
externo.;

1. A Comunicação Institucional e a
Comunicação Publicitária:; 1.1 formas e
diferenças;

Marketing Institucional e
Marketing Comercial -
Diferenças e características

02/08/19 09/08/19

1. Definir os tipos e forma de comunicação com o ambiente
externo.;

1. A Comunicação Institucional e a
Comunicação Publicitária:; 1.1 formas e
diferenças;

Visita Técnica Bovespa 16/08/19 16/08/19

3.1. Definir posicionamento da imagem da marca ou
empresa.; 3.2. Avaliar a percepção do posicionamento da
marca no mercado.;

3. Imagem e Identidade Corporativa:; 3.1
construção e gerenciamento de marcas
(branding):; 3.1.1 memória institucional; 3.2
posicionamento e força da marca;; 3.3
identidade corporativa;

Missão Visão e Valores 23/08/19 30/08/19

2. Colaborar na criação e desenvolvimento das declarações
institucionais visão, missão, valores de uma empresa.;

2. Declarações institucionais:; 2.1 missão;;
2.2 visão;; 2.3 valores e princípios; Branding, Resumo para prova 06/09/19 13/09/19

1. Definir os tipos e forma de comunicação com o ambiente
externo.; 2. Colaborar na criação e desenvolvimento das
declarações institucionais visão, missão, valores de uma
empresa.; 3.1. Definir posicionamento da imagem da marca
ou empresa.; 3.2. Avaliar a percepção do posicionamento da
marca no mercado.;

1. A Comunicação Institucional e a
Comunicação Publicitária:; 1.1 formas e
diferenças; 2. Declarações institucionais:; 2.1
missão;; 2.2 visão;; 2.3 valores e princípios;
3. Imagem e Identidade Corporativa:; 3.1
construção e gerenciamento de marcas
(branding):; 3.1.1 memória institucional; 3.2
posicionamento e força da marca;; 3.3
identidade corporativa;

avaliação escrita 20/09/19 20/09/19

Feedback de avaliações e
tyrabalhos 27/09/19 27/09/19

4. Identificar a importância do público interno e a
humanização dos processos de gestão empresarial.;

4. Endomarketing e Programas de
Incentivo:; 4.1 princípios do Endomarketing e
sua dimensão estratégica para a gestão de
Unidades de Informação;; 4.2 a importância
do público interno e a humanização dos
processos de gestão;; 4.3 instrumentos e
programas de implantação do Endomarketing;

Endomarketing e Programa de
Incentivo 04/10/19 18/10/19

5.1. Identificar as principais características dos principais
meios de comunicação de massa.; 5.2. Definir os meios de
comunicação e formação de opinião pública.;

5. Relações com a mídia:; 5.1 meios de
comunicação e formação de opinião pública;

Relação com as mídias,
trabalho em grupo 25/10/19 01/11/19

6.1. Planejar o marketing das empresas preservando e
respeitando as leis ambientais.; 6.2. Identificar a
importância da responsabilidade social para a imagem
corporativa.;

6. Responsabilidade Social, Ambiental e o
Terceiro Setor – Marketing Verde:; 6.1
cidadania empresarial e responsabilidade
social;; 6.2 gerenciamento de projetos sociais
e estruturas organizacionais inovadoras;; 6.3
marketing social e estratégias de comunicação
no contexto das organizações do terceiro
setor;; 6.4 desenvolvimento sustentável (meio
ambiente);

Responsabilidade Social,
Ambiental e o 3o setor 08/11/19 22/11/19

4. Identificar a importância do público interno e a
humanização dos processos de gestão empresarial.; 5.1.
Identificar as principais características dos principais meios
de comunicação de massa.; 5.2. Definir os meios de
comunicação e formação de opinião pública.; 6.1. Planejar o
marketing das empresas preservando e respeitando as leis
ambientais.; 6.2. Identificar a importância da
responsabilidade social para a imagem corporativa.;

4. Endomarketing e Programas de
Incentivo:; 5. Relações com a mídia:; 6.
Responsabilidade Social, Ambiental e o
Terceiro Setor – Marketing Verde:;

Revisão da Matéria dada para
prova escrita 29/11/19 29/11/19

6.1. Planejar o marketing das empresas preservando e
respeitando as leis ambientais.;

4.1 princípios do Endomarketing e sua
dimensão estratégica para a gestão de
Unidades de Informação;;

Avaliação Escrita 06/12/19 06/12/19

6.1. Planejar o marketing das empresas preservando e
respeitando as leis ambientais.;

4.1 princípios do Endomarketing e sua
dimensão estratégica para a gestão de
Unidades de Informação;;

Encerramento das atividades. 13/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Contextualizar
as diferenças
entre a
Comunicação
Institucional e a
Comunicação
Publicitária.

Observação Direta ; Outros ; Participação em Aula ;
Recuperação ; Estudo de Caso ;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Pertinência das Informações ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Síntese oral e escrita demonstrando coerência,
clareza, objetividade, interesse, interatividade no
desenvolvimento entre as necessidades em função
dos métodos utilizados em aulas, exercícios,
atividades e trabalhos no desenvolvimento de
raciocínio próprio dentro dos temas e abordagens
propostas. Desempenho prático que evidencie: -
Exposição, clareza, coerência de ideias, postura
profissional, criatividade, interatividade, domínio do
assunto, sobre os temas e abordagens propostas.
Participações, interesse e domínio dos assuntos,
temas e abordagens Saber fazer correlações, fazer
analogias e comparações Realização e entrega das
atividades de Recuperação Paralela com resultados
satisfatórios de entendimento da matéria específica
ou geral.

2. Analisar os Observação Direta ; Outros ; Recuperação ; Participação Argumentação Consistente ; Realização e entrega das atividades de Recuperação
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planejamentos e
os componentes
mercadológicos.

em Aula ; Estudo de Caso ; Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pertinência das
Informações ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento de
Ideias ;

Paralela com resultados satisfatórios de entendimento
da matéria específica ou geral. Saber fazer
correlações, fazer analogias e comparações.
Participações, interesse e domínio dos assuntos,
temas e abordagens. Desempenho prático que
evidencie: - Exposição, clareza, coerência de ideias,
postura profissional, criatividade, interatividade,
domínio do assunto, sobre os temas e abordagens
propostas. Síntese oral e escrita demonstrando
coerência, clareza, objetividade, interesse,
interatividade no desenvolvimento entre as
necessidades em função dos métodos utilizados em
aulas, exercícios, atividades e trabalhos no
desenvolvimento de raciocínio próprio dentro dos
temas e abordagens propostas.

3. Analisar o
posicionamento
da imagem da
marca no
mercado.

Observação Direta ; Outros ; Recuperação ; Participação
em Aula ; Estudo de Caso ;

Adequação ao Público Alvo ;
Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ; Criatividade
na Resolução de Problemas ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Pertinência das
Informações ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Síntese oral e escrita demonstrando coerência,
clareza, objetividade, interesse, interatividade no
desenvolvimento entre as necessidades em função
dos métodos utilizados em aulas, exercícios,
atividades e trabalhos no desenvolvimento de
raciocínio próprio dentro dos temas e abordagens
propostas. Desempenho prático que evidencie: -
Exposição, clareza, coerência de ideias, postura
profissional, criatividade, interatividade, domínio do
assunto, sobre os temas e abordagens propostas.
Participações, interesse e domínio dos assuntos,
temas e abordagens. Saber fazer correlações, fazer
analogias e comparações. Realização e entrega das
atividades de Recuperação Paralela com resultados
satisfatórios de entendimento da matéria específica
ou geral.

4. Identificar os
princípios do
Endomarketing e
sua dimensão
estratégica para a
gestão
empresarial.

Estudo de Caso ; Observação Direta ; Outros ;
Participação em Aula ; Recuperação ; Estudo de Caso ;
Observação Direta ; Outros ; Participação em Aula ;
Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento de
Ideias ; Adequação ao Público
Alvo ; Argumentação
Consistente ; Atendimento às
Normas ; Coerência/Coesão ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento de
Ideias ;

Realização e entrega das atividades de Recuperação
Paralela com resultados satisfatórios de entendimento
da matéria específica ou geral. Saber fazer
correlações, fazer analogias e comparações.
Participações, interesse e domínio dos assuntos,
temas e abordagens. Desempenho prático que
evidencie: - Exposição, clareza, coerência de ideias,
postura profissional, criatividade, interatividade,
domínio do assunto, sobre os temas e abordagens
propostas. Síntese oral e escrita demonstrando
coerência, clareza, objetividade, interesse,
interatividade no desenvolvimento entre as
necessidades em função dos métodos utilizados em
aulas, exercícios, atividades e trabalhos no
desenvolvimento de raciocínio próprio dentro dos
temas e abordagens propostas. Realização e entrega
das atividades de Recuperação Paralela com
resultados satisfatórios de entendimento da matéria
específica ou geral. Saber fazer correlações, fazer
analogias e comparações. Participações, interesse e
domínio dos assuntos, temas e abordagens.
Desempenho prático que evidencie: - Exposição,
clareza, coerência de ideias, postura profissional,
criatividade, interatividade, domínio do assunto, sobre
os temas e abordagens propostas. Síntese oral e
escrita demonstrando coerência, clareza,
objetividade, interesse, interatividade no
desenvolvimento entre as necessidades em função
dos métodos utilizados em aulas, exercícios,
atividades e trabalhos no desenvolvimento de
raciocínio próprio dentro dos temas e abordagens
propostas.

5. Elaborar plano
de comunicação
para diferentes
mídias.

Estudo de Caso ; Observação Direta ; Outros ;
Participação em Aula ; Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Coerência/Coesão ;
Argumentação Consistente ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pertinência das
Informações ; Relacionamento
de Conceitos ; Relacionamento
de Ideias ; Pertinência das
Informações ;

Síntese oral e escrita demonstrando coerência,
clareza, objetividade, interesse, interatividade no
desenvolvimento entre as necessidades em função
dos métodos utilizados em aulas, exercícios,
atividades e trabalhos no desenvolvimento de
raciocínio próprio dentro dos temas e abordagens
propostas. Desempenho prático que evidencie: -
Exposição, clareza, coerência de ideias, postura
profissional, criatividade, interatividade, domínio do
assunto, sobre os temas e abordagens propostas.
Participações, interesse e domínio dos assuntos,
temas e abordagens. Saber fazer correlações, fazer
analogias e comparações. Realização e entrega das
atividades de Recuperação Paralela com resultados
satisfatórios de entendimento da matéria específica
ou geral.

6. Avaliar, do
ponto de vista
socioambiental,
áreas fronteiras
de
desenvolvimento
sustentável e da
responsabilidade
social.

Recuperação ; Participação em Aula ; Outros ;
Observação Direta ; Estudo de Caso ;

Adequação ao Público Alvo ;
Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ; Pertinência
das Informações ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Realização e entrega das atividades de Recuperação
Paralela com resultados satisfatórios de entendimento
da matéria específica ou geral. Saber fazer
correlações, fazer analogias e comparações.
Participações, interesse e domínio dos assuntos,
temas e abordagens. Desempenho prático que
evidencie: - Exposição, clareza, coerência de ideias,
postura profissional, criatividade, interatividade,
domínio do assunto, sobre os temas e abordagens
propostas. Síntese oral e escrita demonstrando
coerência, clareza, objetividade, interesse,
interatividade no desenvolvimento entre as
necessidades em função dos métodos utilizados em
aulas, exercícios, atividades e trabalhos no
desenvolvimento de raciocínio próprio dentro dos
temas e abordagens propostas.

V – Plano de atividades docentes
Atividade Previstas Atendimento a alunos por Participação em

Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com
voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
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redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas
Evasão Escolar ou em processo de em Calendário

Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração

com palestras de
profissionais da área e ex-

alunos. Avaliação
diagnóstica. Para o ETIM e

M.TEC haverá Práticas
Esportivas

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Avaliação diagnóstica Preparo de PTD e
Material didático

02- Conselho de Classe
final. 04-Reunião

Pedagógica 22-Inicio de
aulas do 2º Semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem. Projeto Café
com o diretor. Visitas

Técnicas e palestras para
os cursos modulares

noturno

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Atividades avaliativas
para verificação da

aprendizagem

Preparação do
material didático e

das atividades
avaliativas

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro.

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (23/09)

Correção das
atividades avaliativas

Revisão do material
didático 30-Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Café com o

diretor para os alunos

Atividades avaliativas
para verificação da

aprendizagem

Revisão do material
didático e das

atividades avaliativas

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Atividades do ETIM e M.
Tec apresentação dos

projetos da III Expo TCC

Correção das
atividades avaliativas Reunião de Curso

Dezembro Avalições Finais

16 e 17-Reunião de
Planejamento; 18-

Conselho de Classe Final; e
Formatura do ETIM

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL. O que é Marketing Social. Disponível em:

http://www.comunicacaoempresarial.com.br/comunicacaoempresarial/conceitos/marketings ocial.php . Acesso em: 03 ago. 2014. KOTLER. Philip; KELLER, Kevin L.
Administração de Marketing: a bíblia do marketing. 12ª Edição.

KOTLER, 1992 Marketing Institucional
• Apostila preparada pelo Professor; • Textos, matérias e jornais; • Artigos específicos da internet; • Lista de exercícios preparada pelo professor.
Apostilas, atividades, recursos áudio visuais - vídeos
Artigos, jornais, vídeos, revistas e outras publicações especializadas na área.
COBRA, Marcos. Administração de Marketing, Ed. Atlas 2010
http://www.abep.org.br/ www.administradores.com.br www.portaldomarketing.com.br www.portaldapropaganda.com www.sebrae.com.br

www.unianhanguera.edu.br www.estacio.br
KOTLER, P.; KELLER, Kevin L. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2006
KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary - Princípios de Marketing, 12 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008
Vídeos e/ou reportagens complementares do Jornal Nacional, Jornal da Globo, Jornal SPTV, Programa O Aprendiz, SEBRAE, SENAC, Pequenas Empresas Grandes

Negócios, Você S/A, Dinheiro, Venda Mais, Administradores, Portal do Marketing, Peruzzo Marketing Group e/ou outros que fizerem necessários.
Site CONAR - Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária http://www.conar.org.br/
Material CPS - EADTEC

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Estudo de caso empregado no TCC.
Atividade Marketing Institucional no TCC

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa dos projetos elaborados pelos alunos
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abordados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas.

IX – Identificação:
Nome do Professor MARIA DE FATIMA MARTINS ; LUIZ ANTONIO FRANCO DO AMARAL TRIGO ;
Assinatura Data 20/08/2019
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X – Parecer do Coordenador de Curso:
Boa tarde! Professor O PTD está de acordo com as Bases Tecnológicas, Competências, Habilidades e atividades previstas no Plano de Curso. Obrigada
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 20/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


