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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  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: CLAUDIO ROBERTO CORREDATO ;

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

 
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
ATIVIDADES: Utilizar os recursos da informática na elaboração de planejamentos nas rotinas administrativas. Preparar planilhas. Elaborar apresentações. Utilizar

equipamentos e softwares para a comunicação empresarial.
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se

de equipamentos e programas de informática.
Elaborar planilhas de custos de produção.
Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais
Elaborar relatórios gerenciais.
Elaborar, organizar, controlar e transmitir os diversos documentos informatizados de forma concisa e adequada.
Identificar e utilizar adequadamente os principais softwares aplicativos na resolução de problemas, analisando seu funcionamento.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar sistemas operacionais e programas de aplicação necessários à realização de atividades na área profissional.
2. Selecionar plataformas para publicação de conteúdo na Internet e gerenciamento de dados e informações.

Habilidades
1.1 Identificar sistemas operacionais, softwares e aplicativos úteis para a área.
1.2 Operar sistemas operacionais básicos.
1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e específicos para desenvolvimento das atividades na área.
1.4 Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de informática para a área.
2.1 Utilizar plataformas de desenvolvimento de web sites, blogs e redes sociais, para publicação de conteúdo na Internet.
2.2 Identificar e utilizar ferramentas de armazenamento de dados na nuvem.

Bases Tecnológicas
1. Fundamentos de Sistemas Operacionais:
1.1 Tipos
1.2 Características
1.3 funções básicas.
2. Fundamentos de aplicativos de Escritório:
2.1 Ferramentas de processamento e edição de textos:
2.1.1 formatação básica
2.1.2 organogramas
2.1.3 desenhos
2.1.4 figuras
2.1.5 mala direta
2.1.6 etiquetas
2.2 Ferramentas para elaboração e gerenciamento de planilhas eletrônicas:
2.2.1 formatação
2.2.2 fórmulas
2.2.3 funções
2.2.4 gráficos
2.3 Ferramentas de apresentações:
2.3.1 elaboração de slides e técnicas de apresentação.
3. Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico das informações, atividades e arquivos:
3.1 Armazenamento em nuvem:
3.1.1 sincronização, backup e restauração
3.2 Aplicativos de produtividade em nuvem:
3.2.1 webmail, agenda, localização, pesquisa, notícias, fotos/vídeos, outros.
4. Noções básicas de redes de comunicação de dados:
4.1 Conceitos básicos de redes
4.2 Softwares, equipamentos e acessórios.
5. Técnicas de pesquisa avançada na web:
5.1 Pesquisa através de parâmetros
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5.2 Validação de informações através de ferramentas disponíveis na Internet.
6. Conhecimentos básicos para publicação de informações na Internet:
6.1 Elementos para construção de um site ou blog
6.2 Técnicas para publicação de Informações em redes sociais:
6.2.1 privacidade e segurança
6.2.2 produtividade em redes sociais
6.2.3 ferramentas de análise de resultados.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Identificar sistemas operacionais, softwares e

aplicativos úteis para a área.; 1.2 Operar sistemas
operacionais básicos.;

1. Fundamentos de Sistemas Operacionais:; 1.1
Tipos; 1.2 Características; 1.3 funções básicas.;

Identificar sistemas
operacionais 22/07/19 02/08/19

1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e
específicos para desenvolvimento das atividades na
área.;

2. Fundamentos de aplicativos de Escritório:; 2.1
Ferramentas de processamento e edição de textos:;
2.1.1 formatação básica; 2.1.2 organogramas; 2.1.3
desenhos;

Utilização do Word para
desenvolvimento de
documentos

05/08/19 16/08/19

1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e
específicos para desenvolvimento das atividades na
área.;

2.1.2 organogramas; 2.1.3 desenhos; 2.1.4 figuras;
Inserindo figuras,

organogramas e desenhos no
documento do word

19/08/19 30/08/19

1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e
específicos para desenvolvimento das atividades na
área.;

2.1.5 mala direta; 2.1.6 etiquetas; 2.2 Ferramentas
para elaboração e gerenciamento de planilhas
eletrônicas:;

Conhecendo o Excel e sua
formatação básica 02/09/19 13/09/19

1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e
específicos para desenvolvimento das atividades na
área.;

2.2 Ferramentas para elaboração e gerenciamento de
planilhas eletrônicas:; 2.2.1 formatação; 2.2.2
fórmulas;

Inserir fórmulas, funções
automáticas e gráficos na
planilha eletrônica

16/09/19 27/09/19

1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e
específicos para desenvolvimento das atividades na
área.;

2.2.3 funções; 2.2.4 gráficos; 2.3 Ferramentas de
apresentações:;

Criação de uma apresentação
em PowerPoint 30/09/19 11/10/19

1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e
específicos para desenvolvimento das atividades na
área.;

2.3 Ferramentas de apresentações:; 2.3.1
elaboração de slides e técnicas de apresentação.;

Criação de uma apresentação
em PowerPoint 14/10/19 25/10/19

1.4 Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de
informática para a área.;

3. Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico das
informações, atividades e arquivos:; 3.1
Armazenamento em nuvem:; 3.1.1 sincronização,
backup e restauração; 3.2 Aplicativos de produtividade
em nuvem:; 3.2.1 webmail, agenda, localização,
pesquisa, notícias, fotos/vídeos, outros.;

Conceitos e armazenamento
em nuvem, backup,
restauração, acesso de e-mail,
pesquisas na web

28/10/19 08/11/19

1.4 Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de
informática para a área.;

4. Noções básicas de redes de comunicação de
dados:; 4.1 Conceitos básicos de redes; 4.2
Softwares, equipamentos e acessórios.; 5. Técnicas de
pesquisa avançada na web:; 5.1 Pesquisa através de
parâmetros; 5.2 Validação de informações através de
ferramentas disponíveis na Internet.;

Noções de comunicação de
dados, pesquisas avançadas na
web e validação de informações
na internet

11/11/19 22/11/19

2.1 Utilizar plataformas de desenvolvimento de web
sites, blogs e redes sociais, para publicação de
conteúdo na Internet.; 2.2 Identificar e utilizar
ferramentas de armazenamento de dados na
nuvem.;

6. Conhecimentos básicos para publicação de
informações na Internet:; 6.1 Elementos para
construção de um site ou blog; 6.2 Técnicas para
publicação de Informações em redes sociais:; 6.2.1
privacidade e segurança; 6.2.2 produtividade em
redes sociais; 6.2.3 ferramentas de análise de
resultados.;

Criação de um site para
publicação na internet,
conceitos de gestão de um blog
e publicações em redes sociais

25/11/19 06/12/19

1.1 Identificar sistemas operacionais, softwares e
aplicativos úteis para a área.; 1.2 Operar sistemas
operacionais básicos.; 1.3 Utilizar aplicativos de
informática gerais e específicos para
desenvolvimento das atividades na área.; 1.4
Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de
informática para a área.; 2.1 Utilizar plataformas de
desenvolvimento de web sites, blogs e redes sociais,
para publicação de conteúdo na Internet.; 2.2
Identificar e utilizar ferramentas de armazenamento
de dados na nuvem.;

1. Fundamentos de Sistemas Operacionais:; 2.
Fundamentos de aplicativos de Escritório:; 2.1
Ferramentas de processamento e edição de textos:;
2.2 Ferramentas para elaboração e gerenciamento de
planilhas eletrônicas:; 3. Conceitos básicos de
gerenciamento eletrônico das informações, atividades
e arquivos:; 4. Noções básicas de redes de
comunicação de dados:; 5. Técnicas de pesquisa
avançada na web:; 6. Conhecimentos básicos para
publicação de informações na Internet:;

Apresentação do trabalho final
com aplicação de todos os
conceitos apresentados

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. Analisar sistemas
operacionais e
programas de aplicação
necessários à realização
de atividades na área
profissional.

Avaliação Prática ; Estudo de Caso ; Participação em
Aula ; Seminário/Apresentação ; Recuperação ;

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

1. Analisar sistemas operacionais e programas
de aplicação necessários à realização de
atividades na área profissional. 2. Selecionar
plataformas para publicação de conteúdo na
internet e gerenciamento de dados e
informações. 3. Desenvolver trabalho integrando
ferramentas do pacote Office 2016
apresentando uma síntese do trabalho
desenvolvido utilizando o PowerPoint.

2. Selecionar
plataformas para
publicação de conteúdo
na Internet e
gerenciamento de
dados e informações.

Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ; Projeto ;
Recuperação ; Observação Direta ;

Adequação ao Público Alvo ;
Atendimento às Normas ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Auxiliar na rotina administrativa, usando a
informática como ferramenta de trabalho.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação,
utilizando se de equipamentos e programas de
informática. Preencher e digitar textos, cartas,
planilhas, propostas e contratos diversos.

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 A Orientação Educacional instrui os Lista de exercícios Preparação de Lista 22-Inicio de aulas do 2º
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acolhimento e integração:
Aula Inagural com o diretor

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula show com docentes do
curso 

alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

de exercícios 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

Preparação de lista de
exercícios e Prova

escrita

Preparação de 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)

Lista de exercícios Preparação de Lista
de exercícios

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Lista de exercícios Preparação de
trabalho integrado

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Lista de exercícios Preparação de
trabalho integrado Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Apresentação do
trabalho final

Preparação de
trabalho integrado

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)
 
- Apostila do professor. Textos da área
Apostila de exercícios propostos pelo professor. - Seleção de artigos e textos das Revistas: Super Interessante, Info Exame, Você, Caderno de Informática
- Apostila de exercícios propostos pelo professor. - Microcomputadores; Projetor Multimídia. - Internet – Sites especializados - One Drive – Microsoft
- SILVA, Mario Gomes. Terminologia Básica Windows, Word, Excel e Power Point.1 ed. Editora: Érica, 238 p. - RIMOLI, M. A.; CARNEVALLI, A. A. Microsoft Internet

Explorer 7. Campinas: Komedi, 2007. 130p
-Chaves, Eduardo O. Campos; Carnevalli, Adriana Ap. – Informática I – Programa Profissão – São Paulo, 2003
-Silva, Mário Gomes – Terminologia Básica (Windows XP, Word 2007, Excel 2007, Access 2007, Power Point 2007). Editora Érica. 1ª Edição. São Paulo, 2008.
Administração de empresas com Excel – Eduardo Moraz
Administradores - O Portal da Administração, www.administradores.com.br/
Aplicativos de armazenamento na nuvem (Google Drive, OneDrive, DropBox, entre outros)
Apostila com os modelos definidos para o auxilio das aulas práticas.
apostila confeccionada pelo professor livros variados de apoio sobre word, excell, power point e ABNT
Apostila digital do Centro Paula Souza - Sistemas Operacionais e Softwares Aplicativos – Volume 1
Informática: Terminologia, Windows, MS-Office, Mário Gomes da Silva, --2. ed. – São Paulo, Érica, 2013.
Apostila elaborada pelo professor
material desenvolvido pelo Docente (slides de apresentação)
Material Desenvolvido pelo Docente;
NORMAS DA ABNT
Núcleo Básico Volume 2, Linguagem, Trabalho e Tecnologia, Centro Paula Souza, Fundação Padre Anchieta, São Paulo-SP, 2010.
Pesquisas na Internet
Sistemas Operacionais e Softwares Aplicativos Parte 1 - Centro Paula Souza
Sistemas Operacionais e Softwares Aplicativos Parte 2 - Centro Paula Souza
Site ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, http://www.abnt.org.br
Site Microsoft.
Site oficial Microsoft Ajuda do Pacote Office. Apostila de apoio sala aberta: www.salaaberta.com.br
sites dos fabricantes do software.
Softwares de escritório (Microsoft Office 2016)
Vídeo de apoio."Bits e Bytes"

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Fazer um resumo e previsão do futuro da informática com base no filme Piratas do Vale do Silício
Ferramentas para Desenvolvimento de Web Sites e Blogs de forma automatizada (Wizards - Magos; RAD - Rapid Aplication Delevoper)
Ferramentas de armazenamento em Nuvem - Planos de armazenamento (grátis, valor mensal, anual, etc.), capacidades (em Bytes - KB, MB, GB, TB), garantias,

peculiaridades, opiniões, contratos, etc.

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.
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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 CLAUDIO ROBERTO CORREDATO ;
Assinatura Data 29/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 30/07/19

____________________________________
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  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Cálculos Financeiros
Módulo: 1 C. H. Semanal: 5,00
Professor: LUCIA PIACITELLI THOMÉ ;

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

 
Analisar políticas e informações financeiras nas organizações.
Calcular e interpretar dados financeiros.
Calcular juros, empréstimos, financiamentos e amortizações.
Cálculos Financeiros
Elaborar cálculos financeiros.
Utilizar a matemática financeira na análise de recursos oferecidos ou obtidos;
Utilizar os aplicativos da calculadora financeira.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar políticas e informações financeiras nas organizações.
2. Identificar a importância da Administração Financeira na gestão de uma organização com ou sem finalidade lucrativa.
3. Analisar o mercado financeiro e identificar os melhores índices de pagamentos, investimentos ou empréstimos para a gestão financeira da organização.

Habilidades
1.1. Utilizar índices, taxas, porcentagens, descontos, acréscimos e juros.
1.2. Elaborar cálculos de operações financeiras.
1.3. Caracterizar o sistema, os objetivos e a amplitude no planejamento financeiro.
1.4. Coletar informações para o planejamento financeiro.
1.5. Manusear calculadoras convencionais, científicas e financeiras nos cálculos.
1.6. Calcular valores, utilizando-se de calculadoras financeiras ou de planilhas de cálculos (Excel).
2.1. Aplicar os conceitos e fundamentos da Administração Financeira na gestão organizacional pública, privada ou do terceiro setor.
2.2. Interpretar a composição dos juros para a gestão financeira da organização.
3.1. Coletar e elaborar planilha com índices e taxas financeiras para o estudo de viabilidade de investimentos ou empréstimos.
3.2. Sintetizar informações do mercado financeiro sobre os melhores índices de pagamentos, investimentos ou empréstimos.
3.3. Aplicar procedimentos de negociação financeira no desconto de pagamentos.

Bases Tecnológicas
1.Matemática Básica:
1.1.expressões numéricas;
1.2.regra de sinais;
1.3.operações com decimais e frações;
1.4.operações básicas e operações inversas;
1.5.operações financeiras:
1.5.1.razão, proporção, regra da sociedade;
1.5.2.regra de três simples e composta;
1.5.3.conversão de moedas câmbio
2.Conceitos fundamentais:
2.1.introdução;
2.2.regimes de capitalização;
2.3.juros, lucros, taxas e spreads;
2.4.distinção entre capitalização composta e capitalização simples
3.Modelos de capitalização simples:
3.1.abordagem geral;
3.2.juros simples;
3.3.homogeneização entre a taxa e o prazo de capitalização;
3.4.juros simples diários;
3.5.montante, capital acumulado ou valor futuro (F);
3.6.valor atual ou valor presente;
3.7.operações de desconto simples;
3.8.taxa efetiva de desconto (ou de empréstimo);
3.9.reciprocidade bancária;
3.10.reciprocidade durante o período de empréstimo;
3.11.reciprocidade exigida antecipadamente;
3.12.método hamburguês para o cálculo dos juros simples: contas cheques especiais
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3.13.saldo (capital) médio e outros parâmetros médios no mercado financeiro;
3.14.saldo (capital) médio;
3.15.equivalência de capitais em regime de juros simples
4.Modelos de capitalização composta – montante, capital acumulado ou valor futuro (F):
4.1.juros compostos (J);
4.2.valor atual ou valor presente (P) na capitalização composta;
4.3.equivalência entre taxas de juros;
4.4.taxa efetiva e taxa nominal;
4.5.equivalência entre a taxa efetiva e a taxa nominal;
4.6.taxa instantânea de rendimento;
4.7.operações de desconto composto;
4.8.desconto composto racional (DR);
4.9.desconto composto comercial (DC);
4.10.equivalência de capitais em regime de juros compostos;
4.11.série de pagamentos;
4.12.inflação, índices de preços e correção monetária;
4.13.abordagem geral;
4.14.sistemática da correção monetária;
4.15.homogeneização de fluxos monetários utilizando-se índices de preços;
4.16.títulos governamentais e indexadores financeiros;
4.17.breve histórico;
4.18.títulos governamentais e Preço Unitário (PU) de venda;
4.19.indexadores financeiros;
4.20.análise de investimentos

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Utilizar índices, taxas, porcentagens, descontos,

acréscimos e juros.; 1.3. Caracterizar o sistema, os
objetivos e a amplitude no planejamento financeiro.; 1.4.
Coletar informações para o planejamento financeiro.;

1.Matemática Básica:; 1.2.regra de sinais;;
1.4.operações básicas e operações inversas;;

Aula Inaugural, apresentação
das bases tecnológicas,
atividades em sala de aula

22/07/19 02/08/19

1.1. Utilizar índices, taxas, porcentagens, descontos,
acréscimos e juros.; 1.2. Elaborar cálculos de operações
financeiras.; 1.3. Caracterizar o sistema, os objetivos e a
amplitude no planejamento financeiro.;

2.2.regimes de capitalização;; 2.3.juros,
lucros, taxas e spreads;; 2.4.distinção entre
capitalização composta e capitalização simples;

Aula expositiva, atividades em
sala e atividade para casa. 05/08/19 16/08/19

1.4. Coletar informações para o planejamento financeiro.;
1.5. Manusear calculadoras convencionais, científicas e
financeiras nos cálculos.; 1.6. Calcular valores, utilizando-
se de calculadoras financeiras ou de planilhas de cálculos
(Excel).;

1.5.operações financeiras:; 1.5.1.razão,
proporção, regra da sociedade;; 1.5.2.regra de
três simples e composta;;

Aula expositiva, atividades de
integração 19/08/19 30/08/19

1.3. Caracterizar o sistema, os objetivos e a amplitude no
planejamento financeiro.; 1.4. Coletar informações para o
planejamento financeiro.; 1.5. Manusear calculadoras
convencionais, científicas e financeiras nos cálculos.;

1.5.operações financeiras:; 1.5.2.regra de três
simples e composta;; 2.1.introdução;;

Avaliação escrita, com
exercícios de estabelecer
relações, analisar dados
estatísticos

02/09/19 13/09/19

2.1. Aplicar os conceitos e fundamentos da Administração
Financeira na gestão organizacional pública, privada ou do
terceiro setor.; 2.2. Interpretar a composição dos juros
para a gestão financeira da organização.; 3.1. Coletar e
elaborar planilha com índices e taxas financeiras para o
estudo de viabilidade de investimentos ou empréstimos.;

2.2.regimes de capitalização;; 2.3.juros,
lucros, taxas e spreads;; 2.4.distinção entre
capitalização composta e capitalização simples;

Aula expositiva, pesquisas
pela internet 16/09/19 27/09/19

2.1. Aplicar os conceitos e fundamentos da Administração
Financeira na gestão organizacional pública, privada ou do
terceiro setor.; 2.2. Interpretar a composição dos juros
para a gestão financeira da organização.; 3.1. Coletar e
elaborar planilha com índices e taxas financeiras para o
estudo de viabilidade de investimentos ou empréstimos.;

3.1.abordagem geral;; 3.2.juros simples;;
3.5.montante, capital acumulado ou valor futuro
(F);;

Aula expositiva, atividades em
sala e atividades para casa. 30/09/19 11/10/19

2.2. Interpretar a composição dos juros para a gestão
financeira da organização.; 3.1. Coletar e elaborar planilha
com índices e taxas financeiras para o estudo de
viabilidade de investimentos ou empréstimos.; 3.2.
Sintetizar informações do mercado financeiro sobre os
melhores índices de pagamentos, investimentos ou
empréstimos.;

3.6.valor atual ou valor presente;; 3.8.taxa
efetiva de desconto (ou de empréstimo);;
3.9.reciprocidade bancária;;

Avaliação escrita, com
exercícios com informações
financeiras.

14/10/19 25/10/19

3.1. Coletar e elaborar planilha com índices e taxas
financeiras para o estudo de viabilidade de investimentos
ou empréstimos.; 3.2. Sintetizar informações do mercado
financeiro sobre os melhores índices de pagamentos,
investimentos ou empréstimos.;

3.7.operações de desconto simples;; 3.8.taxa
efetiva de desconto (ou de empréstimo);;
3.9.reciprocidade bancária;; 4.12.inflação,
índices de preços e correção monetária;;

Aula expositva, atividades em
sala de aula 28/10/19 08/11/19

3.1. Coletar e elaborar planilha com índices e taxas
financeiras para o estudo de viabilidade de investimentos
ou empréstimos.; 3.2. Sintetizar informações do mercado
financeiro sobre os melhores índices de pagamentos,
investimentos ou empréstimos.; 3.3. Aplicar
procedimentos de negociação financeira no desconto de
pagamentos.;

4.6.taxa instantânea de rendimento;;
4.7.operações de desconto composto;;
4.9.desconto composto comercial (DC);;

Aula expositiva, exercícios em
sala de aula. 11/11/19 22/11/19

2.2. Interpretar a composição dos juros para a gestão
financeira da organização.; 3.1. Coletar e elaborar planilha
com índices e taxas financeiras para o estudo de
viabilidade de investimentos ou empréstimos.; 3.2.
Sintetizar informações do mercado financeiro sobre os
melhores índices de pagamentos, investimentos ou
empréstimos.;

3.12.método hamburguês para o cálculo dos
juros simples: contas cheques especiais;
3.13.saldo (capital) médio e outros parâmetros
médios no mercado financeiro;; 4.Modelos de
capitalização composta – montante, capital
acumulado ou valor futuro (F):;

Apresentação de Seminários 25/11/19 06/12/19

2.1. Aplicar os conceitos e fundamentos da Administração
Financeira na gestão organizacional pública, privada ou do
terceiro setor.; 2.2. Interpretar a composição dos juros
para a gestão financeira da organização.; 3.1. Coletar e
elaborar planilha com índices e taxas financeiras para o
estudo de viabilidade de investimentos ou empréstimos.;

4.18.títulos governamentais e Preço Unitário
(PU) de venda;; 4.19.indexadores financeiros;;
4.20.análise de investimentos;

Apresentação de Seminários 09/12/19 13/12/19

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

1. Analisar políticas e
informações financeiras
nas organizações.

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

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ;

Apresentação de relatório com solução do
caso proposto Síntese da proposta de solução
do problema com: fontes consultadas,
informações selecionadas e organizadas.
Qualidade das informações selecionadas
Elaborar cálculos de operações financeiras
objetivos e a amplitude no planejamento
financeiro, como exemplo o doméstico. Usar a
matemática básica bem como regra de sinais
;operações com decimais e frações; operações
básicas e operações inversas; para melhor
entendimento das operações financeiras.
Conversão de moedas câmbio, através de
pesquisas elaboradas pelos alunos.

2. Identificar a
importância da
Administração Financeira
na gestão de uma
organização com ou sem
finalidade lucrativa.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Recuperação ;

Coerência/Coesão ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Síntese da proposta de solução do problema
com: fontes consultadas, informações
selecionadas e organizadas. Apresentação de
relatório com solução do caso proposto
Elaborar cálculos de operações financeiras
objetivos e a amplitude no planejamento
financeiro, como exemplo o doméstico. Usar a
matemática básica bem como regra de sinais
;operações com decimais e frações; operações
básicas e operações inversas; para melhor
entendimento das operações financeiras.

3. Analisar o mercado
financeiro e identificar os
melhores índices de
pagamentos,
investimentos ou
empréstimos para a
gestão financeira da
organização.

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

Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Criatividade na
Resolução de Problemas ;
Pertinência das Informações ;

Apresenta argumentação consistente
Apresenta desempenho pratico que evidencie
as técnicas trabalhadas na obtenção de
informações Apresentação de relatório com
solução do caso 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

Prova escrita Material impresso 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

Lista de exercícios Material 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)

Prova escrita Material Impresso Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Lista de Exercícios Material Impresso Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Seminários Data Show Reunião de Curso

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

Seminários Data Show

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)
 
- CRESPO, Antonio Arnot - Matemática Financeira Fácil - 14a ed. - Editora Saraiva, São Paulo, 2009 - LEITHOLD, Louis – Matemática Aplicada a Economia e

Administração – Editora Habra Bibliografia Básica Mathias, Washington Franco Matemática Financeira 4ª Edição – São Paulo – FTD 2.013
- HAZZAN, Samuel & POMPEO, José Nicolau – Matemática Financeira – 6ª ed. – Editora Saraiva, 2007
• Livros: http://www.proativams.com.br/files_aberto/Livro%20de%20MForiginal.pdf http://www.ead.uepb.edu.br/arquivos/Livros_UEPB_053_2012/14-

matem%E1tica%20financeira%20e%20an%E1lise%20de%20investimentos/livro%20matem%E1tica%20financeira%20e%20an%E1lise%20de%20investimentos.pdf
• Marcelo; MINELO, Roberto – Matemática Financeira e Comercial – Ed. Ferreira Spinelli, 2011
• MATEMÁTICA FINANCEIRA – Curso Fácil e Interativo Autores: José Ednaldo da Silva Ubirajara da Cruz Edtora: Biblioteca 24x7
• MATEMÁTICA FINANCEIRA Aplicada – Volume II – Fascículos Autor: Carlos Octávio Nascimento Reis (Prefácio do Professor José Dutra Vieira Sobrinho) Editora:

Editus (Editora da UESC)
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• Utilização de Dados estatísticos retirados de Jornais, Revistas e Sites.
 http://www.brasilescola.com/matematica/matematica-financeira.htm
6. Revistas técnicas e literatura específica matemática financeira, visitas à Biblioteca, laboratório de informática e HP-12c.
Apostila - Centro Paula Souza, Quadro Branco com Pincéis, Material Virtual Disponibilizado em Whatsaap, Laboratório de Informática, Livro de Apoio, Consultas a

Rede Internet, Datashow
Artigos de Revistas sobre o tema;
Calculadora científica ou financeira e tabelas financeiras; Jornais e revistas; MATEMÁTICA FINANCEIRA – Samuel Hazzan e José Nicolau Pompeo – Editora Saraiva;

Laboratório de Informática; Uso do data show.
Calculadora científica ou financeira;
GIOVANNI, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito; GIOVANNI JR, José Ruy. A conquista da matemática de acordo com os guias curriculares. São Paulo: Renovada, 1994.

LEZZI, Gelson et al. Aulas de matemática. São Paulo: 1981. CRESPO,Antonio Arnot, Matemática Comercial e Financeira, Editora Saraiva. KUHNEN,O
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar. Ed. Ática. v.11
Utilização de jornais, revista e internet para pesquisa e leitura. Software:Microsoft Excel Lista de exercícios complementares e extraclasse Referência Bibliográfica

Spinelli, Walter Souza, Maria Helena S - Matemática Comercial e Financeira - Ed Ática.
Utilização de jornais, revistas e internet para pesquisas. Software: Microsoft Excel. Lista de exercícios complementares e extraclasse.
Vídeos. Site: w.w.w. google.com.br Laboratório de Informática para pesquisas, TV, Notebook, Data show. P.S: Interdisciplinaridade: A Interdisciplinaridade deste

componente com os demais se caracteriza pela ênfase dada ao Calculo Financeiro, além do conhecimento das áreas funcionais da empresa.
VIEIRA SOBRINHO, JOSÉ DUTRA. Matemática Financeira. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2000.
Walter; SOUZA, Maria Helena S. – Matemática comercial e Financeira – Ed Ática, 2015.

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

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.
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 LUCIA PIACITELLI THOMÉ ;
Assinatura Data 01/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 06/08/19

____________________________________
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  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: 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.

 
Administrar situações de conflito dentro e fora da empresa; Apresentar as estratégias da empresa contribuindo para a tomada de decisões; Acompanhar o processo

de seleção, organizando equipes de trabalho. Executar rotinas de apoio de recursos humanos; Demonstrar competências pessoais éticas.
Atribuições Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional. Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.
Atuar de acordo com os preceitos da ética do trabalho. Demonstrar comprometimento no trabalho. Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações

de trabalho. Trabalhar em equipe, reconhecendo o grau de hierarquia. Atuar de forma proativa nas decisões da organização.
Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de trabalho. Trabalhar em equipe, reconhecendo o grau de hierarquia. Atuar de forma proativa nas

decisões da organização. Conhecer a legislação vigente sobre o trabalho voluntário.
Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional. Determinar meios de humanização dos processos de gestão empresarial. Demonstrar visão

crítica. Demonstrar capacidade de análise. Demonstrar raciocínio abstrato. Trabalhar em equipe.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os Códigos de Defesa do Consumidor, da legislação trabalhista, do trabalho voluntário e das regras e regulamentos organizacionais.
2. Avaliar procedimentos adequados a fim de promover a imagem organizacional.
3. Relacionar as técnicas e métodos de trabalho com os valores de cooperação, iniciativa e autonomia pessoal e organizacional.
4. Analisar a importância da responsabilidade social e sustentabilidade na formação profissional e ética do cidadão.

Habilidades
1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de trabalho.
1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo.
1.3 Identificar o papel da legislação no exercício do trabalho voluntário.
1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas trabalhistas das organizações
2.1 Identificar o contexto de aplicação dos procedimentos na organização e adequá-los, considerando os critérios dos órgãos reguladores do setor de atuação.
2.2 Discernir ameaças que possam comprometer a organização.
2.3 Potencializar as oportunidades que impactem na imagem da organização e resultem em novas relações de negócios e parcerias.
3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos colaboradores no âmbito organizacional.
3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de diversidades culturais e sociais.
3.3 Utilizar técnicas de aprimoramento das práticas de convivência com todos os envolvidos no processo de construção das relações profissionais e de consumo.
4.1 Identificar e respeitar as ações de promoção de direitos humanos.
4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade social e/ou sustentabilidade na área.
4.3 Utilizar noções e estratégias de economia criativa para agregar valor cultural às práticas de sustentabilidade.

Bases Tecnológicas
1. Conceito do Código de Defesa do Consumidor.
2. Fundamentos de Legislação Trabalhista e Legislação para o Autônomo.
3. Normas e comportamento referentes aos regulamentos organizacionais.
4. Imagem pessoal e institucional.
5. Definições de trabalho voluntário
5.1 Lei Federal 9.608/98
5.2 Lei Estadual nº 10.335/99
5.3 Deliberações CEETEPS Nº1 /2004.
6. Definições e técnicas de trabalho
6.1 Gestão de autonomia (atribuições e responsabilidades):
6.1.1 de liderança
6.1.2 em equipe.
7. Código de ética nas organizações
7.1 Públicas
7.2 Privadas.
8. Cidadania, relações pessoais e do trabalho.
9. Declaração Universal dos Direitos Humanos, convenções e Direitos Humanos no Brasil.
10. Economia criativa
10.1 Conceitos, estratégias e desenvolvimento.
11. Respeito à diversidade cultural e social.
12. Responsabilidade social/sustentabilidade
12.1 Procedimentos para área de “Administração”.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de
trabalho.;

1. Conceito do Código de Defesa do
Consumidor.;

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

22/07/19 02/08/19

1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor nas
relações de consumo.;

1. Conceito do Código de Defesa do
Consumidor.;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
alunos.

05/08/19 16/08/19

1.3 Identificar o papel da legislação no exercício do
trabalho voluntário.; 5. Definições de trabalho voluntário;

Pesquisa sobre o tema; Aula
expositiva e dialogada com a
participação ativa dos
educandos.

19/08/19 30/08/19

1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas
trabalhistas das organizações;

3. Normas e comportamento referentes aos
regulamentos organizacionais.;

Apresentação de Seminário
com em grupos e participação
ativa dos educandos.

02/09/19 13/09/19

2.1 Identificar o contexto de aplicação dos
procedimentos na organização e adequá-los,
considerando os critérios dos órgãos reguladores do setor
de atuação.; 2.2 Discernir ameaças que possam
comprometer a organização.;

2. Fundamentos de Legislação Trabalhista e
Legislação para o Autônomo.; 4. Imagem pessoal
e institucional.;

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

16/09/19 27/09/19

2.3 Potencializar as oportunidades que impactem na
imagem da organização e resultem em novas relações de
negócios e parcerias.;

3. Normas e comportamento referentes aos
regulamentos organizacionais.;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
alunos.

30/09/19 11/10/19

3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos
colaboradores no âmbito organizacional.;

3. Normas e comportamento referentes aos
regulamentos organizacionais.; 5.1 Lei Federal
9.608/98; 5.2 Lei Estadual nº 10.335/99; 5.3
Deliberações CEETEPS Nº1 /2004.;

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

14/10/19 25/10/19

3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de
diversidades culturais e sociais.; 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência com todos os
envolvidos no processo de construção das relações
profissionais e de consumo.;

6. Definições e técnicas de trabalho; 6.1 Gestão
de autonomia (atribuições e responsabilidades):;
6.1.1 de liderança; 6.1.2 em equipe.;

Vídeo sobre o tema. Aula
expositiva e dialogada com a
participação ativa dos alunos.

28/10/19 08/11/19

4.1 Identificar e respeitar as ações de promoção de
direitos humanos.;

7. Código de ética nas organizações; 7.1
Públicas; 7.2 Privadas.; 8. Cidadania, relações
pessoais e do trabalho.;

Estudo com material
impresso, leitura compartilhada
com a participação ativa dos
educandos.

11/11/19 22/11/19

4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade social
e/ou sustentabilidade na área.;

9. Declaração Universal dos Direitos Humanos,
convenções e Direitos Humanos no Brasil.; 10.
Economia criativa; 10.1 Conceitos, estratégias e
desenvolvimento.; 11. Respeito à diversidade
cultural e social.;

Aula expositiva e dialogada
com a participação ativa dos
educandos.

25/11/19 06/12/19

4.3 Utilizar noções e estratégias de economia criativa
para agregar valor cultural às práticas de
sustentabilidade.;

12. Responsabilidade social/sustentabilidade;
12.1 Procedimentos para área de
“Administração”.;

Atividades de recuperação
final com os educandos e aula
expositiva e dialogada.

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. Analisar os Códigos de Defesa do

Consumidor, da legislação trabalhista,
do trabalho voluntário e das regras e
regulamentos organizacionais.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Coerência/Coesão ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ;

Levar o aluno a analisar o Código
de Defesa do Consumidor, as Leis
trabalhistas, o trabalho voluntário
e os regulamentos organizacionais

2. Avaliar procedimentos adequados
a fim de promover a imagem
organizacional.

Debate ; Participação em Aula ; Recuperação ;
Argumentação Consistente ;

Comunicabilidade ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Levar o educando a avaliar
procedimentos adequados a fim de
promover a imagem
organizacional.

3. Relacionar as técnicas e métodos
de trabalho com os valores de
cooperação, iniciativa e autonomia
pessoal e organizacional.

Avaliação Oral ; Observação Direta ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;

Relacionar as técnicas e métodos
de trabalho com os valores de
cooperação, iniciativa e autonomia
pessoal e organizacional.

4. Analisar a importância da
responsabilidade social e
sustentabilidade na formação
profissional e ética do cidadão.

Avaliação Escrita ; Observação Direta ; Recuperação ;

Comunicabilidade ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Levar o educando a analisar a
importância da responsabilidade
social e sustentabilidade na
formação profissional e ética do
cidadão.

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 inaugural com o
Diretor; Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com o Professor

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

professor.

Prova oral Lista 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 Lista de Exercícios
Reunião de curso.

Publicação dos PTDs para
continuidade escolar

Setembro Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Acompanhamento das atividades
deixadas pelo professor e

Prova oral Lista de Exercícios Reunião de curso. 30
Conselho intermediário
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Visitas técnicas, SIPAT e
Desfile 07 de setembro.

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

Outubro

Aprendizagens baseadas
em Projetos -atividades

interdisciplinares.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

visitas técnicas

Prova oral Lista 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 Lista de Exercícios Reunião de curso.

Dezembro
Avaliações finais.

Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Prova oral 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)
 
CASACA, Joaquim e CORREIA, Manuela Faia (coord.). Dicionário de Gestão. Lisboa, Escolar Editora, 2014.
GRENZ, Stanley J. e SMITH, Jay T. Dicionário de Ética. São Paulo, Editora Vida, 2005.
- Cidadania e ética – José Roberto Simão – FTD – 1999
- Código de defesa do consumidor
- Constituição da República Federativa do Brasil (05.out.1988)
- Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU)
- Lei estadual n° 10.335/10
- Leis Federais n°s 9.608/98 e 10.748/10
Apostilas e Materiais complementares
BARBOSA, Carmem Bassi. Núcleo Básico: ética profissional e cidadania organizacional. São Paulo:Fundação Padre Anchieta,2011. Manual técnico Centro Paula

Souza.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o passo decisivo para a administração participativa. São Paulo: Campus, 2008
Sites diversos encontrados na Internet. Artigos de revistas especializadas ou não, jornais, vídeos, filmes , fotografias, obras de arte. Textos de autoria do próprio

docente ou dos alunos.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Trabalho de pesquisa sobre: Código de Defesa do Consumidor. Trabalho em dupla para socialização em aula

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 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 externa e interna (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a Direção – acolhimento dos 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 abordados em sala de aula
Visitas técnicas nas empresas da região para melhor aproveitamento dos conteúdos abordados
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
II Expo TCC - 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:
Nome do Professor JEVANILDO FERNANDES DA SILVA ;
Assinatura Data 12/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 13/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

01/08/2019 O replanejamento será elaborado e efetivado com vistas no acompanhamento e desenvolvimento do educando acerca dos conteúdos
trabalhados e visando uma melhoria no desempenho deste.

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  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Gestão Empresarial
Módulo: 1 C. H. Semanal: 5,00
Professor: MARIA DE FATIMA MARTINS ;

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

 
Participar da elaboração do plano operacional
Aplicar diretrizes, dados e informações contidas no planejamento estratégico, tático e operacional das empresas.
Aplicar procedimentos voltados à gestão da qualidade com sustentabilidade
Assessorar na estrutura e no funcionamento da empresa com base na sua meta e nos seus objetivos.
Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas
Participar na elaboração do plano tático.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Sintetizar a evolução histórica da Administração e sua aplicabilidade na Gestão Empresarial.
2. Analisar planejamento estratégico, tático, operacional e Plano Diretor.
3. Interpretar o papel e funções do administrador na organização.
4. Avaliar a importância dos procedimentos e das certificações de qualidade na organização.

Habilidades
1.1. Identificar os principais conceitos e evolução das teorias da Administração.
1.2. Identificar os conceitos e princípios da Administração de acordo com as necessidades e objetivos organizacionais.
1.3. Selecionar a abordagem administrativa adequada aos objetivos e finalidades organizacionais.
1.4. Identificar a cultura, filosofia e valores das organizações.
2.1. Caracterizar missão, visão e valores.
2.2. Identificar os diversos níveis de planejamento e os elementos que os compõem, buscando atualização e inovação.
2.3. Definir objetivos dos planejamentos estratégico, tático, operacional e Plano Diretor.
2.4. Aplicar as ferramentas de gestão para implantação do planejamento.
2.5. Selecionar procedimentos para implantação do sistema de planejamento.
3.1. Aplicar procedimentos necessários para a operacionalização das atividades planejadas para alcançar os objetivos definidos pelas organizações.
3.2. Acessar organogramas gerais e funcionogramas visando à identificação dos parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades.
3.3. Interpretar manuais e seguir rotinas de trabalho de acordo com os métodos e procedimentos a serem aplicados.
4. Detectar e aplicar fundamentos de Administração voltados à qualidade total e produtividade em ambientes administrativos.

Bases Tecnológicas
1. História da Teoria da Administração:
1.1. fundamentos da Administração:
1.1.1. Era Clássica;
1.1.2. Revolução Industrial;
1.1.3. Teorias Administrativas;
1.1.4. Abordagem Científica;
1.1.5. Abordagem Clássica;
1.1.6. Abordagem Burocrática;
1.1.7. Abordagem de Relações Humanas;
1.1.8. Escola Japonesa;
1.1.9. Abordagem Contemporânea;
1.1.10. estado atual da Teoria Administrativa;
1.1.11. perspectivas futuras da Administração;
1.1.12. as empresas como organizações sociais;
1.1.13. os objetivos das empresas;
1.1.14. os recursos das empresas;
1.1.15. os níveis das empresas – institucional, intermediário e operacional
2. Conceitos e princípios do Planejamento:
2.1 Estratégico: determinação dos objetivos empresariais, análise das condições ambientais, análise organizacional, formulação de alternativas estratégicas,

implementação do planejamento estratégico por meio do planejamento tático e operacional
2.2 Análise SWOT – a importância dos stakeholders, a importância da análise do ambiente interno e externo:
2.2.1 econômico;
2.2.2 legal;
2.2.3 tecnológico;
2.2.4 demográfico;
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2.2.5 social
2.3 Tático (processo decisorial, implementação):
2.3.1 definição de metas;
2.3.2 opções estratégicas;
2.3.3 planos de ação
2.4 Operacional (tipos de planos, fluxogramas, cronogramas): Plano Diretor
3. Função da Administração:
3.1 PODC – Planejamento, Organização, Direção e Controle;
3.2 Organização da Ação Empresarial;
3.3 Organização Formal e Informal;
3.4 Organização como Função Administrativa;
3.5 Estrutura Organizacional: formalização, centralização, integração, amplitude de controle
3.6 Organograma – Departamentalização;
3.7 as principais áreas das organizações:
3.7.1 Recursos Humanos;
3.7.2 Produção;
3.7.3 Marketing;
3.7.4 Comercial;
3.7.5 Financeiro;
3.7.6 Contábil
4. Manual de políticas e procedimentos
5. Contexto histórico da qualidade nas organizações:
5.1 Certificações Internacionais;
5.2 Ferramentas da Qualidade:
5.2.1 Ciclo PDCA, 5W2H e 5s;
5.2.2 Qualidade Total;
5.2.3 ISO 9000;
5.2.4 ISO 14000;
5.2.5 ISO 26000

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

1.1. Identificar os principais conceitos e evolução
das teorias da Administração.; 1. História da Teoria da Administração:;

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

22/07/19 26/07/19

1.1. Identificar os principais conceitos e evolução
das teorias da Administração.; 1.2. Identificar os
conceitos e princípios da Administração de acordo
com as necessidades e objetivos organizacionais.;
1.3. Selecionar a abordagem administrativa
adequada aos objetivos e finalidades
organizacionais.; 1.4. Identificar a cultura, filosofia e
valores das organizações.;

1. História da Teoria da Administração:; 1.1.
fundamentos da Administração:; 1.1.1. Era Clássica;;
1.1.2. Revolução Industrial;; 1.1.3. Teorias
Administrativas;; 1.1.4. Abordagem Científica;; 1.1.5.
Abordagem Clássica;; 1.1.6. Abordagem Burocrática;;
1.1.7. Abordagem de Relações Humanas;; 1.1.8.
Escola Japonesa;; 1.1.9. Abordagem
Contemporânea;;

Aula expositiva e teórica com
utilização de apostila. 05/08/19 16/08/19

1.1. Identificar os principais conceitos e evolução
das teorias da Administração.; 1.2. Identificar os
conceitos e princípios da Administração de acordo
com as necessidades e objetivos organizacionais.;
1.3. Selecionar a abordagem administrativa
adequada aos objetivos e finalidades
organizacionais.; 1.4. Identificar a cultura, filosofia e
valores das organizações.;

1.1.9. Abordagem Contemporânea;; 1.1.10. estado
atual da Teoria Administrativa;; 1.1.11. perspectivas
futuras da Administração;; 1.1.12. as empresas como
organizações sociais;; 1.1.13. os objetivos das
empresas;; 1.1.14. os recursos das empresas;;
1.1.15. os níveis das empresas – institucional,
intermediário e operacional;

Aula expositiva, participativa e
dialogada. Com utilização de
material áudio visual

19/08/19 30/08/19

2.1. Caracterizar missão, visão e valores.; 2.2.
Identificar os diversos níveis de planejamento e os
elementos que os compõem, buscando atualização e
inovação.; 2.3. Definir objetivos dos planejamentos
estratégico, tático, operacional e Plano Diretor.; 2.4.
Aplicar as ferramentas de gestão para implantação
do planejamento.; 2.5. Selecionar procedimentos
para implantação do sistema de planejamento.;

2. Conceitos e princípios do Planejamento:; 2.1
Estratégico: determinação dos objetivos empresariais,
análise das condições ambientais, análise
organizacional, formulação de alternativas
estratégicas, implementação do planejamento
estratégico por meio do planejamento tático e
operacional; 2.2 Análise SWOT – a importância dos
stakeholders, a importância da análise do ambiente
interno e externo:; 2.2.1 econômico;; 2.2.2 legal;;
2.2.3 tecnológico;; 2.2.4 demográfico;; 2.2.5 social;
2.3 Tático (processo decisorial, implementação):;
2.3.1 definição de metas;; 2.3.2 opções estratégicas;;
2.3.3 planos de ação; 2.4 Operacional (tipos de
planos, fluxogramas, cronogramas): Plano Diretor;

Aula expositiva, participativa e
dialogada. Com utilização de
material áudio visual

02/09/19 13/09/19

1.1. Identificar os principais conceitos e evolução
das teorias da Administração.; 1.2. Identificar os
conceitos e princípios da Administração de acordo
com as necessidades e objetivos organizacionais.;
1.3. Selecionar a abordagem administrativa
adequada aos objetivos e finalidades
organizacionais.; 1.4. Identificar a cultura, filosofia e
valores das organizações.; 2.1. Caracterizar missão,
visão e valores.; 2.2. Identificar os diversos níveis de
planejamento e os elementos que os compõem,
buscando atualização e inovação.; 2.3. Definir
objetivos dos planejamentos estratégico, tático,
operacional e Plano Diretor.; 2.4. Aplicar as
ferramentas de gestão para implantação do
planejamento.; 2.5. Selecionar procedimentos para
implantação do sistema de planejamento.;

1. História da Teoria da Administração:; 2. Conceitos
e princípios do Planejamento:; 2.1 Estratégico:
determinação dos objetivos empresariais, análise das
condições ambientais, análise organizacional,
formulação de alternativas estratégicas,
implementação do planejamento estratégico por meio
do planejamento tático e operacional; 2.2 Análise
SWOT – a importância dos stakeholders, a
importância da análise do ambiente interno e
externo:; 2.2.1 econômico;; 2.2.2 legal;; 2.2.3
tecnológico;; 2.2.4 demográfico;; 2.2.5 social; 2.3
Tático (processo decisorial, implementação):; 2.3.1
definição de metas;; 2.3.2 opções estratégicas;; 2.3.3
planos de ação; 2.4 Operacional (tipos de planos,
fluxogramas, cronogramas): Plano Diretor;

Atividade avaliativa e de
recuperação 16/09/19 27/09/19

3.1. Aplicar procedimentos necessários para a
operacionalização das atividades planejadas para
alcançar os objetivos definidos pelas organizações.;
3.2. Acessar organogramas gerais e funcionogramas
visando à identificação dos parâmetros das
delegações de funções e os limites de
responsabilidades.; 3.3. Interpretar manuais e seguir
rotinas de trabalho de acordo com os métodos e
procedimentos a serem aplicados.;

3. Função da Administração:; 3.1 PODC –
Planejamento, Organização, Direção e Controle;; 3.2
Organização da Ação Empresarial;; 3.3 Organização
Formal e Informal;; 3.4 Organização como Função
Administrativa;; 3.5 Estrutura Organizacional:
formalização, centralização, integração, amplitude de
controle; 3.6 Organograma – Departamentalização;;
3.7 as principais áreas das organizações:; 3.7.1
Recursos Humanos;; 3.7.2 Produção;; 3.7.3
Marketing;; 3.7.4 Comercial;; 3.7.5 Financeiro;; 3.7.6
Contábil;

Aula expositiva, participativa e
dialogada. Com utilização de
material áudio visual

30/09/19 11/10/19
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4. Detectar e aplicar fundamentos de Administração
voltados à qualidade total e produtividade em
ambientes administrativos.;

4. Manual de políticas e procedimentos; 5. Contexto
histórico da qualidade nas organizações:; 5.1
Certificações Internacionais;; 5.2 Ferramentas da
Qualidade:; 5.2.1 Ciclo PDCA, 5W2H e 5s;; 5.2.2
Qualidade Total;; 5.2.3 ISO 9000;; 5.2.4 ISO 14000;;
5.2.5 ISO 26000;

Aula expositiva, participativa e
dialogada. Com utilização de
material áudio visual

14/10/19 25/10/19

1.2. Identificar os conceitos e princípios da
Administração de acordo com as necessidades e
objetivos organizacionais.; 2.1. Caracterizar missão,
visão e valores.; 3.1. Aplicar procedimentos
necessários para a operacionalização das atividades
planejadas para alcançar os objetivos definidos pelas
organizações.; 4. Detectar e aplicar fundamentos de
Administração voltados à qualidade total e
produtividade em ambientes administrativos.;

2.1 Estratégico: determinação dos objetivos
empresariais, análise das condições ambientais,
análise organizacional, formulação de alternativas
estratégicas, implementação do planejamento
estratégico por meio do planejamento tático e
operacional; 3. Função da Administração:;

Atividade avaliativa em grupo 28/10/19 08/11/19

1.2. Identificar os conceitos e princípios da
Administração de acordo com as necessidades e
objetivos organizacionais.; 2.1. Caracterizar missão,
visão e valores.; 3.1. Aplicar procedimentos
necessários para a operacionalização das atividades
planejadas para alcançar os objetivos definidos pelas
organizações.; 4. Detectar e aplicar fundamentos de
Administração voltados à qualidade total e
produtividade em ambientes administrativos.;

2.1 Estratégico: determinação dos objetivos
empresariais, análise das condições ambientais,
análise organizacional, formulação de alternativas
estratégicas, implementação do planejamento
estratégico por meio do planejamento tático e
operacional; 3. Função da Administração:;

Apresentação da atividade em
grupo 11/11/19 22/11/19

1.2. Identificar os conceitos e princípios da
Administração de acordo com as necessidades e
objetivos organizacionais.; 2.1. Caracterizar missão,
visão e valores.; 3.1. Aplicar procedimentos
necessários para a operacionalização das atividades
planejadas para alcançar os objetivos definidos pelas
organizações.; 4. Detectar e aplicar fundamentos de
Administração voltados à qualidade total e
produtividade em ambientes administrativos.;

3. Função da Administração:; Recuperação e finalização das
atividades 25/11/19 06/12/19

4. Detectar e aplicar fundamentos de Administração
voltados à qualidade total e produtividade em
ambientes administrativos.;

4. Manual de políticas e procedimentos; Encerramento do semestre 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. Sintetizar a
evolução histórica
da Administração
e sua
aplicabilidade na
Gestão
Empresarial.

Recuperação ; Participação em Aula ; Outros ;
Observação Direta ; Avaliação Escrita ;

Adequação ao Público Alvo ;
Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Pertinência das Informações ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Pertinência das
Informações ; 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.

2. Analisar
planejamento
estratégico, tático,
operacional e
Plano Diretor.

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

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ; Execução
do Produto ; Criatividade na
Resolução de Problemas ;
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.

3. Interpretar o
papel e funções
do administrador
na organização.

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

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ; Criatividade
na Resolução de Problemas ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; 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. Avaliar a
importância dos
procedimentos e
das certificações
de qualidade na
organização.

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

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

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
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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
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 Preparo de PTD e
Material didático

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 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. 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 das
atividades avaliativas

Revisão do material
didático

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Atividades avaliativas
para verificação da

aprendizagem

Revisão do material
didático e das

atividades avaliativas

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Correção das
atividades avaliativas Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

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)
 
- Idalberto Chiavenato, Introdução a TGA, 2004, 7 edicão - Antônio de Lima Ribeiro, Teorias da ADM, 2003, 2 edição - Antônio Carlos Gil, Gestão de Pessoas, 2001,

1 edição - Uso de periódicos, como revistas e jornais. - Vídeos e filmes didáticos
AAKER, David A. Administração Estratégia de Mercado. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS: Operações para a Satisfação do Cliente - Henrique L. Corrêa e Irineu G. N. Gianesi.
Apostila e materiais de estudo do docente
Apostilas com exercícios e textos diversos para complementação do trabalho de aprendizagem; Pesquisas e atividades em sites da Internet
CHIAVENATO, I .Administração nos novos tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999b.
CHIAVENATO, Idalberto - Introdução à Teoria Geral da Administração: Uma Visão Abrangente da Moderna Administração das Organizações – Editora Elsevier, 2003
KWASNICKA, E. L. Teoria geral da administração: uma síntese. São Paulo: Atlas, 1987.
MAXIMIANO, Antonio Amaru. Teoria Geral da Administração. Atlas: 2004.
Site: www.ibco.com.br Site: WWW.sebrae.com.br Site: www.administradores.com.br Site: www.crasp.com.br
Sites, vídeos, artigos, jornais, reportagens, revistas e outras publicações especializadas na área.
Filme Fome de Poder
Filme Tempos Modernos

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Estudo de caso empresarial
Atividade de gestão empresarial.

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 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 TCCs - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para avaliação,
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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 MARIA DE FATIMA MARTINS ;
Assinatura Data 07/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 08/08/19

____________________________________
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  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Gestão de Pessoas I
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: GISELE DA SILVA CASTANHARO ; LILIAN MARTINS RODRIGUES ;

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

 
Agir com ética profissional.
Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada à área Administrativa.
Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funcionogramas, visando à definição dos parâmetros das delegações de funções e os limites de

responsabilidades.
Executar atividades de planejamento, captação, seleção e organização dos recursos humanos.
Executar atividades de planejamento, captação, seleção e organização dos recursos humanos.Contribuir na elaboração dos organogramas gerais , visando à

definição dos parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades. Agir com ética profissional
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
Interpretar a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e profissionais.
Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de informações, elaboração, emissão e conferência de documentos.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Pesquisar e caracterizar os subsistemas de Recursos Humanos.
2. Interpretar o planejamento estratégico de Gestão de Pessoas.
3. Desenvolver a captação de Recursos Humanos
4. Compreender as tendências do processo seletivo.
5. Interpretar o processo de aplicação de pessoas na organização.

Habilidades
1.1. Identificar a evolução de Recursos Humanos e o seu importante papel nas organizações.
1.2. Identificar a evolução das competências requeridas no mercado de trabalho.
1.3. Identificar os papéis e responsabilidades dos principais subsistemas de recursos humanos e a contribuição de cada um para o sucesso das organizações.
1.4. Compreender como se administram talentos e o capital intelectual nas organizações.
2.1. Identificar o ambiente das empresas e suas características principais.
2.2. Reconhecer os tipos de ambiente organizacional e suas estratégias.
2.3. Interpretar fatores intervenientes no Planejamento de Gestão de Pessoas.
2.4. Identificar o papel da área de Recursos Humanos na realização da missão, visão e valores das organizações.
3.1. Elaborar pesquisa de cargos e salários.
3.2. Aplicar os procedimentos para elaboração de descrição de cargos e salários, definição das competências técnicas e comportamentais para o exercício das

funções.
3.3. Compreender o custo do absenteísmo e calcular índice de rotatividade.
3.4. Identificar a importância da entrevista de desligamento.
3.5. Compreender as etapas do recrutamento de pessoal.
3.6. Realizar estimativas de vagas futuras.
3.7. Identificar fontes de recrutamento, levantar custos de inserção e divulgar editais e anúncios de recrutamento.
3.8. Identificar vantagens e desvantagens dos recrutamentos interno e externo.
3.9. Aplicar procedimentos para recrutamento de pessoal interno e externo.
4.1. Conhecer o processo seletivo, suas etapas e características.
4.2. Identificar as diferentes técnicas de seleção de pessoas.
4.3. Acompanhar as etapas do processo de seleção.
5.1. Descrever cultura organizacional.
5.2. Compreender o processo de aplicar pessoas pela cultura organizacional.
5.3. Interpretar o processo de alocar e posicionar pessoas em suas atividades na organização.
5.4. Recepcionar pessoas e introduzi-las na organização em consonância com a cultura organizacional.
5.5. Utilizar manual de integração no processo de aplicação de pessoas na organização.
5.6. Verificar necessidade de treinamento para função inicial.
5.7. Implementar ações e controles de avaliação para os treinamentos.

Bases Tecnológicas
1.Linha de evolução da área de Recursos Humanos e a sua importância na atualidade para o sucesso das organizações:
1.1.definição de competência técnica e comportamental;
1.2.evolução das competências requeridas pelo mercado de trabalho;
1.3.os sistemas de administração das organizações humanas;
1.4.administração de talentos humanos e do capital intelectual
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2.Conceitos de:
2.1.missão;
2.2.visão;
2.3.valores da organização;
2.4.objetivos organizacionais;
2.5.planejamento estratégico organizacional;
2.6.estratégias de RH;
2.7.modelos de planejamento de RH;
2.8.subsistemas de recursos humanos:
2.8.1.recrutamento de pessoal;
2.8.2.seleção de pessoal;
2.8.3.administração de pessoal;
2.8.4.cargos, remuneração e carreiras;
2.8.5.treinamento e desenvolvimento;
2.8.6.avaliação do desempenho;
2.8.7.higiene e segurança no trabalho
3.Elaboração e descrição de cargos e salários:
3.1.definição de competências
3.2.técnicas e comportamentais;
3.3.pesquisa salarial;
3.4.CBO (Classificação Brasileira de Ocupações);
3.5.requisição de empregado;
3.6.planejamento do quadro de pessoal:
3.6.1.índice de absenteísmo;
3.6.2.índice de rotatividade (turnover);
3.6.3.entrevista de desligamento
3.7.definição de recrutamento interno, suas vantagens e desvantagens;
3.8.definição de recrutamento externo, suas vantagens e desvantagens;
3.9.fontes de recrutamento:
3.9.1.anúncio em jornais e revistas;
3.9.2.Job fair;
3.9.3.mídias sociais;
3.9.4.Intranet/ Internet;
3.9.5.cartazes;
3.9.6.grupos de RH;
3.9.7.agências;
3.9.8.placa na portaria;
3.9.9.panfletos;
3.9.10.congressos e convenções;
3.9.11.apresentação espontânea;
3.9.12.através de funcionários
4.Técnicas de seleção de pessoal:
4.1.banco de dados;
4.2.candidato digital;
4.3.análise de currículo;
4.4.dinâmicas de grupo;
4.5.técnicas de entrevista;
4.6.teste de perfil profissional;
4.7.teste de conhecimento geral e técnico;
4.8.checagem de referências profissionais;
4.9.técnicas alternativas de seleção:
4.9.1.mídias sociais;
4.9.2.grafologia etc
5.Conceito de Cultura Organizacional e seus componentes:
5.1.artefatos;
5.2.valores;
5.3.pressuposições básicas;
5.4.comportamento x desenvolvimento organizacional;
5.5.programa de integração/ de socialização:
5.5.1.manual de integração;
5.5.2.treinamento técnico e comportamental

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Identificar a evolução de Recursos Humanos e o

seu importante papel nas organizações.; 1.2. Identificar
a evolução das competências requeridas no mercado de
trabalho.; 1.3. Identificar os papéis e responsabilidades
dos principais subsistemas de recursos humanos e a
contribuição de cada um para o sucesso das
organizações.; 1.4. Compreender como se administram
talentos e o capital intelectual nas organizações.; 2.1.
Identificar o ambiente das empresas e suas
características principais.; 2.2. Reconhecer os tipos de
ambiente organizacional e suas estratégias.; 2.3.
Interpretar fatores intervenientes no Planejamento de
Gestão de Pessoas.; 2.4. Identificar o papel da área de
Recursos Humanos na realização da missão, visão e
valores das organizações.; 3.1. Elaborar pesquisa de
cargos e salários.; 3.2. Aplicar os procedimentos para
elaboração de descrição de cargos e salários, definição
das competências técnicas e comportamentais para o
exercício das funções.; 3.3. Compreender o custo do
absenteísmo e calcular índice de rotatividade.; 3.4.

1.Linha de evolução da área de Recursos
Humanos e a sua importância na atualidade para o
sucesso das organizações:; 1.1.definição de
competência técnica e comportamental;;
1.2.evolução das competências requeridas pelo
mercado de trabalho;; 1.3.os sistemas de
administração das organizações humanas;;
1.4.administração de talentos humanos e do
capital intelectual; 2.Conceitos de:; 2.1.missão;;
2.2.visão;; 2.3.valores da organização;;
2.4.objetivos organizacionais;; 2.5.planejamento
estratégico organizacional;; 2.6.estratégias de
RH;; 2.7.modelos de planejamento de RH;;
2.8.subsistemas de recursos humanos:;
2.8.1.recrutamento de pessoal;; 2.8.2.seleção de
pessoal;; 2.8.3.administração de pessoal;;
2.8.4.cargos, remuneração e carreiras;;
2.8.5.treinamento e desenvolvimento;;
2.8.6.avaliação do desempenho;; 2.8.7.higiene e
segurança no trabalho; 3.Elaboração e descrição de

Apresentação das Bases
tecnológicas, Competências e
Habilidades da disciplina
Atividade prática-apresentação
pessoal individual

22/07/19 02/08/19
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Identificar a importância da entrevista de
desligamento.; 3.5. Compreender as etapas do
recrutamento de pessoal.; 3.6. Realizar estimativas de
vagas futuras.; 3.7. Identificar fontes de recrutamento,
levantar custos de inserção e divulgar editais e anúncios
de recrutamento.; 3.8. Identificar vantagens e
desvantagens dos recrutamentos interno e externo.;
3.9. Aplicar procedimentos para recrutamento de
pessoal interno e externo.; 4.1. Conhecer o processo
seletivo, suas etapas e características.; 4.2. Identificar
as diferentes técnicas de seleção de pessoas.; 4.3.
Acompanhar as etapas do processo de seleção.; 5.1.
Descrever cultura organizacional.; 5.2. Compreender o
processo de aplicar pessoas pela cultura organizacional.;
5.3. Interpretar o processo de alocar e posicionar
pessoas em suas atividades na organização.; 5.4.
Recepcionar pessoas e introduzi-las na organização em
consonância com a cultura organizacional.; 5.5. Utilizar
manual de integração no processo de aplicação de
pessoas na organização.; 5.6. Verificar necessidade de
treinamento para função inicial.; 5.7. Implementar
ações e controles de avaliação para os treinamentos.;

cargos e salários:; 3.1.definição de competências;
3.2.técnicas e comportamentais;; 3.3.pesquisa
salarial;; 3.4.CBO (Classificação Brasileira de
Ocupações);; 3.5.requisição de empregado;;
3.6.planejamento do quadro de pessoal:;
3.6.1.índice de absenteísmo;; 3.6.2.índice de
rotatividade (turnover);; 3.6.3.entrevista de
desligamento; 3.7.definição de recrutamento
interno, suas vantagens e desvantagens;;
3.8.definição de recrutamento externo, suas
vantagens e desvantagens;; 3.9.fontes de
recrutamento:; 3.9.1.anúncio em jornais e
revistas;; 3.9.2.Job fair;; 3.9.3.mídias sociais;;
3.9.4.Intranet/ Internet;; 3.9.5.cartazes;;
3.9.6.grupos de RH;; 3.9.7.agências;; 3.9.8.placa
na portaria;; 3.9.9.panfletos;; 3.9.10.congressos e
convenções;; 3.9.11.apresentação espontânea;;
3.9.12.através de funcionários; 4.Técnicas de
seleção de pessoal:; 4.1.banco de dados;;
5.Conceito de Cultura Organizacional e seus
componentes:;

1.1. Identificar a evolução de Recursos Humanos e o
seu importante papel nas organizações.; 1.2. Identificar
a evolução das competências requeridas no mercado de
trabalho.;

1.Linha de evolução da área de Recursos
Humanos e a sua importância na atualidade para o
sucesso das organizações:; 1.1.definição de
competência técnica e comportamental;;
1.2.evolução das competências requeridas pelo
mercado de trabalho;;

Aula expositiva dialogada- 05/08/19 16/08/19

1.1. Identificar a evolução de Recursos Humanos e o
seu importante papel nas organizações.; 1.2. Identificar
a evolução das competências requeridas no mercado de
trabalho.; 1.3. Identificar os papéis e responsabilidades
dos principais subsistemas de recursos humanos e a
contribuição de cada um para o sucesso das
organizações.;

1.Linha de evolução da área de Recursos
Humanos e a sua importância na atualidade para o
sucesso das organizações:; 1.1.definição de
competência técnica e comportamental;;
1.2.evolução das competências requeridas pelo
mercado de trabalho;; 1.3.os sistemas de
administração das organizações humanas;;
1.4.administração de talentos humanos e do
capital intelectual;

Debate sobre o tema-
Evolução , competências-
utilizando experiência dos
alunos

19/08/19 30/08/19

2.1. Identificar o ambiente das empresas e suas
características principais.;

2.Conceitos de:; 2.1.missão;; 2.2.visão;;
2.3.valores da organização;; 2.4.objetivos
organizacionais;;

Aula expositiva dialogada
Atividade prática avaliativa-
pesquisar - 3 empresas Missão
Visão e Valores

02/09/19 13/09/19

1.1. Identificar a evolução de Recursos Humanos e o
seu importante papel nas organizações.; 1.2. Identificar
a evolução das competências requeridas no mercado de
trabalho.; 1.3. Identificar os papéis e responsabilidades
dos principais subsistemas de recursos humanos e a
contribuição de cada um para o sucesso das
organizações.; 1.4. Compreender como se administram
talentos e o capital intelectual nas organizações.; 2.1.
Identificar o ambiente das empresas e suas
características principais.; 2.2. Reconhecer os tipos de
ambiente organizacional e suas estratégias.; 2.3.
Interpretar fatores intervenientes no Planejamento de
Gestão de Pessoas.; 3.1. Elaborar pesquisa de cargos e
salários.;

1.Linha de evolução da área de Recursos
Humanos e a sua importância na atualidade para o
sucesso das organizações:; 1.1.definição de
competência técnica e comportamental;;
1.2.evolução das competências requeridas pelo
mercado de trabalho;; 1.3.os sistemas de
administração das organizações humanas;;
1.4.administração de talentos humanos e do
capital intelectual; 2.Conceitos de:; 2.1.missão;;
2.2.visão;; 2.3.valores da organização;;
2.4.objetivos organizacionais;;

Avaliação escrita individual 16/09/19 27/09/19

2.2. Reconhecer os tipos de ambiente organizacional e
suas estratégias.; 2.3. Interpretar fatores intervenientes
no Planejamento de Gestão de Pessoas.; 2.4. Identificar
o papel da área de Recursos Humanos na realização da
missão, visão e valores das organizações.;

2.5.planejamento estratégico organizacional;;
2.7.modelos de planejamento de RH;;
2.8.subsistemas de recursos humanos:;

Aula expositiva dialogada
atividade prática estudo de
caso- artigos

30/09/19 11/10/19

1.4. Compreender como se administram talentos e o
capital intelectual nas organizações.; 2.3. Interpretar
fatores intervenientes no Planejamento de Gestão de
Pessoas.; 2.4. Identificar o papel da área de Recursos
Humanos na realização da missão, visão e valores das
organizações.; 3.1. Elaborar pesquisa de cargos e
salários.; 3.2. Aplicar os procedimentos para elaboração
de descrição de cargos e salários, definição das
competências técnicas e comportamentais para o
exercício das funções.; 3.3. Compreender o custo do
absenteísmo e calcular índice de rotatividade.; 3.4.
Identificar a importância da entrevista de
desligamento.; 3.5. Compreender as etapas do
recrutamento de pessoal.; 3.6. Realizar estimativas de
vagas futuras.; 3.7. Identificar fontes de recrutamento,
levantar custos de inserção e divulgar editais e anúncios
de recrutamento.; 3.8. Identificar vantagens e
desvantagens dos recrutamentos interno e externo.;
3.9. Aplicar procedimentos para recrutamento de
pessoal interno e externo.;

2.8.subsistemas de recursos humanos:;
2.8.1.recrutamento de pessoal;; 2.8.2.seleção de
pessoal;; 2.8.3.administração de pessoal;;
2.8.4.cargos, remuneração e carreiras;;

Seminário - Atividade em
grupo - Pesquisa e
apresentação em slides

16/10/19 25/10/19

2.1. Identificar o ambiente das empresas e suas
características principais.; 2.2. Reconhecer os tipos de
ambiente organizacional e suas estratégias.; 2.3.
Interpretar fatores intervenientes no Planejamento de
Gestão de Pessoas.; 2.4. Identificar o papel da área de
Recursos Humanos na realização da missão, visão e
valores das organizações.; 3.1. Elaborar pesquisa de
cargos e salários.; 3.2. Aplicar os procedimentos para
elaboração de descrição de cargos e salários, definição
das competências técnicas e comportamentais para o
exercício das funções.; 3.3. Compreender o custo do
absenteísmo e calcular índice de rotatividade.; 3.4.
Identificar a importância da entrevista de
desligamento.; 3.5. Compreender as etapas do
recrutamento de pessoal.; 3.6. Realizar estimativas de
vagas futuras.; 3.7. Identificar fontes de recrutamento,
levantar custos de inserção e divulgar editais e anúncios
de recrutamento.;

2.8.5.treinamento e desenvolvimento;;
2.8.6.avaliação do desempenho;; 2.8.7.higiene e
segurança no trabalho;

Seminário - Atividade em
grupo - Pesquisa e
apresentação em slides

28/10/19 08/11/19

4.1. Conhecer o processo seletivo, suas etapas e
características.; 4.2. Identificar as diferentes técnicas de
seleção de pessoas.; 4.3. Acompanhar as etapas do
processo de seleção.;

4.Técnicas de seleção de pessoal:; 4.1.banco de
dados;; 4.2.candidato digital;; 4.3.análise de
currículo;; 4.4.dinâmicas de grupo;; 4.5.técnicas
de entrevista;; 4.6.teste de perfil profissional;;

Aula explicativa com slides-
com exemplos práticos

11/11/19 22/11/19
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4.7.teste de conhecimento geral e técnico;;
4.8.checagem de referências profissionais;;
4.9.técnicas alternativas de seleção:; 4.9.1.mídias
sociais;; 4.9.2.grafologia etc;

5.1. Descrever cultura organizacional.; 5.2.
Compreender o processo de aplicar pessoas pela cultura
organizacional.; 5.3. Interpretar o processo de alocar e
posicionar pessoas em suas atividades na organização.;
5.4. Recepcionar pessoas e introduzi-las na organização
em consonância com a cultura organizacional.; 5.5.
Utilizar manual de integração no processo de aplicação
de pessoas na organização.; 5.6. Verificar necessidade
de treinamento para função inicial.; 5.7. Implementar
ações e controles de avaliação para os treinamentos.;

4.6.teste de perfil profissional;; 4.7.teste de
conhecimento geral e técnico;; 4.8.checagem de
referências profissionais;; 4.9.técnicas alternativas
de seleção:; 4.9.1.mídias sociais;; 4.9.2.grafologia
etc; 5.Conceito de Cultura Organizacional e seus
componentes:; 5.1.artefatos;; 5.2.valores;;
5.3.pressuposições básicas;; 5.4.comportamento x
desenvolvimento organizacional;; 5.5.programa de
integração/ de socialização:; 5.5.1.manual de
integração;; 5.5.2.treinamento técnico e
comportamental;

aula expositiva dialogada
atividade prática avaliativa-
pesquisas de aprofundamento
dos temas- apresentação
escrita das pesquisas

25/11/19 06/12/19

1.1. Identificar a evolução de Recursos Humanos e o
seu importante papel nas organizações.; 1.2. Identificar
a evolução das competências requeridas no mercado de
trabalho.; 1.3. Identificar os papéis e responsabilidades
dos principais subsistemas de recursos humanos e a
contribuição de cada um para o sucesso das
organizações.; 1.4. Compreender como se administram
talentos e o capital intelectual nas organizações.; 2.1.
Identificar o ambiente das empresas e suas
características principais.; 2.2. Reconhecer os tipos de
ambiente organizacional e suas estratégias.; 2.3.
Interpretar fatores intervenientes no Planejamento de
Gestão de Pessoas.; 2.4. Identificar o papel da área de
Recursos Humanos na realização da missão, visão e
valores das organizações.; 3.1. Elaborar pesquisa de
cargos e salários.; 3.2. Aplicar os procedimentos para
elaboração de descrição de cargos e salários, definição
das competências técnicas e comportamentais para o
exercício das funções.; 3.3. Compreender o custo do
absenteísmo e calcular índice de rotatividade.; 3.4.
Identificar a importância da entrevista de
desligamento.; 3.5. Compreender as etapas do
recrutamento de pessoal.; 3.6. Realizar estimativas de
vagas futuras.; 3.7. Identificar fontes de recrutamento,
levantar custos de inserção e divulgar editais e anúncios
de recrutamento.; 3.8. Identificar vantagens e
desvantagens dos recrutamentos interno e externo.;
3.9. Aplicar procedimentos para recrutamento de
pessoal interno e externo.; 4.1. Conhecer o processo
seletivo, suas etapas e características.; 4.2. Identificar
as diferentes técnicas de seleção de pessoas.; 4.3.
Acompanhar as etapas do processo de seleção.; 5.1.
Descrever cultura organizacional.; 5.2. Compreender o
processo de aplicar pessoas pela cultura organizacional.;
5.3. Interpretar o processo de alocar e posicionar
pessoas em suas atividades na organização.; 5.4.
Recepcionar pessoas e introduzi-las na organização em
consonância com a cultura organizacional.; 5.5. Utilizar
manual de integração no processo de aplicação de
pessoas na organização.; 5.6. Verificar necessidade de
treinamento para função inicial.; 5.7. Implementar
ações e controles de avaliação para os treinamentos.;

1.Linha de evolução da área de Recursos
Humanos e a sua importância na atualidade para o
sucesso das organizações:; 2.Conceitos de:;
2.1.missão;; 2.2.visão;; 2.3.valores da
organização;; 3.1.definição de competências;
3.3.pesquisa salarial;; 4.Técnicas de seleção de
pessoal:; 5.Conceito de Cultura Organizacional e
seus componentes:;

Avaliação 360º - Disciplina,
professor aluno 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. Pesquisar e
caracterizar os
subsistemas de
Recursos
Humanos.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Estudo de Caso ;
Participação em Aula ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos
; Postura Adequada, Ética e Cidadã ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Pertinência das
Informações ;

Executar atividades de planejamento,
captação, seleção e organização dos recursos
humanos.Contribuir na elaboração dos
organogramas gerais , visando à definição dos
parâmetros das delegações de funções e os
limites de responsabilidades. Agir com ética
profissional

2. Interpretar o
planejamento
estratégico de
Gestão de
Pessoas.

Avaliação Escrita ; Produção Textual ; Participação em
Aula ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Pertinência das
Informações ; Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento de Ideias ;

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.Executar atividades
de planejamento, captação, seleção e
organização dos recursos humanos.

3. Desenvolver a
captação de
Recursos
Humanos

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Participação em Aula
; Recuperação ;

Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ; Execução
do Produto ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Coerência/Coesão ;

Executar atividades de planejamento,
captação, seleção e organização dos recursos
humanos.Contribuir na elaboração dos
organogramas gerais , visando à definição dos
parâmetros das delegações de funções e os
limites de responsabilidades. Agir com ética
profissional

4. Compreender
as tendências do
processo seletivo.

Avaliação Escrita ; Seminário/Apresentação ;
Recuperação ; Trabalho/Pesquisa ;

Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ; Pertinência
das Informações ; 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. Executar
atividades de planejamento, captação, seleção
e organização dos recursos humanos.

5. Interpretar o
processo de
aplicação de
pessoas na
organização.

Avaliação Escrita ; Produção Textual ; Participação em
Aula ; Recuperação ;

Relacionamento de Conceitos ;
Pertinência das Informações ;
Relacionamento de Ideias ; Pertinência
das Informações ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;

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. Executar
atividades de planejamento, captação, seleção
e organização dos recursos humanos.

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 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,
Textos impressos,

videos, livros
didáticos

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

Avaliação escrita
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)

Estudo de caso
Seminário

livros didáticos para
pesquisa
internet

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

seminário Textos impressos,
videos, livros

didáticos

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Produção textual Artigos Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação final Texto impresso

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)
 
- CHIAVENATO, Idalberto - Introdução à Teoria Geral da Administração: Uma Visão Abrangente da Moderna Administração das Organizações – Editora Elsevier,

2003.
• Situações práticas cotidianas; • Indicações de sites relacionados; • Interação em blog e redes sociais; • Dinâmicas em grupo; • Consultas e Pesquisas em livros

(pessoal ou da biblioteca da escola): • ARAUJO. L.C.G.- Gestão de pessoas: Estratégia e Integração organizacional. São Paulo. Atlas,2006.
Apostila do Professor
ARAUJO, Luis César de. Gestão de Pessoas: estratégias e integração organizacional. São Paulo: Atlas, 2005.CHIAVENATO, I. Administração de recursos humanos:

fundamentos básicos. 6ª.ed. São Paulo: Atlas, 2006.DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas.
Artigos de Revistas: EXAME, VOCÊ S/A e VOCÊ RH.
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o passo decisivo para a administração participativa. São Paulo: Campus, 2008. LACOMBE, F. J. M. Teoria Geral da

Administração. São Paulo: Saraiva, 2009. RIBEIRO, A. L. Gestão de Pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. O novo papel dos recursos humanos. Rio de Janeiro. Campus, 1999.
Filmes/Documentários relacionados com o conteúdo.
Filmes/Documentários relacionados com o conteúdo. Filme Diabo Veste Prada.
Gestão de Pessoas - Antonio carlos Gil Gestão de Pessoas - Sylvia Constant Vergara
Jornais e revistas especializadas.
Lousa, apostilas, data-show, microcomputador, televisão e DVD

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa sobre Fontes de Recrutamento; Produção textual- resenha de Artigos . www.rh.com.br Relatório do Filme- Sr Estagiário abordar- Recrutamento, Seleção e

conflitos de geração Propostas

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
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• Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas.
• O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.

IX – Identificação:
Nome do Professor GISELE DA SILVA CASTANHARO ; LILIAN MARTINS RODRIGUES ;
Assinatura Data 26/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 26/08/19

____________________________________
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  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: ROSEMEIRE CRISTINA DA S. DE MORAES ;

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

 
• Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada à área Administrativa.
Atribuições Comunicar-se em língua Portuguesa e em língua estrangeira, nas atividades profissionais. Atividades Demonstrar visão crítica. Demonstrar capacidade

de comunicação. Demonstrar capacidade de análise. Demonstrar raciocínio abstrato.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar textos técnicos, administrativos e comerciais da área de por meio de indicadores linguísticos e de indicadores extralinguísticos.
2. Desenvolver textos técnicos, comerciais e administrativos aplicados à área de Administração, de acordo com normas e convenções específicas.
3. Pesquisar e analisar informações da área de Administração, em diversas fontes, convencionais e eletrônicas.
4. Interpretar a terminologia técnico-científica da área profissional.
5. Comunicar-se, oralmente e por escrito, utilizando a terminologia técnico-científica da profissão.

Habilidades
1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores extralinguísticos de produção de textos técnicos.
1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental (identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema, das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos

termos técnicos e científicos, da ideia central e dos principais argumentos).
1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada (aprofundamento do estudo do significado dos termos técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da

coerência, da confiabilidade das fontes).
2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica e comercial direcionadas à área de atuação.
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de coesão em artigos e em documentação técnico-administrativos relacionados à área de Administração.
2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial aplicados à área de atuação.
3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa convencionais e eletrônicas.
3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na execução de pesquisas específicas da área de Administração.
4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.
4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.
5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua comum, adequados a cada contexto.
5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros relativos à área profissional.
5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional, utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.
5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-científica.

Bases Tecnológicas
1. Estudos de textos técnicos/ comerciais aplicados à área de Administração, através de:
1.1. indicadores linguísticos:
1.1.1. vocabulário
1.1.2. morfologia
1.1.3. sintaxe
1.1.4. semântica
1.1.5. grafia
1.1.6. pontuação
1.1.7. acentuação, etc.
1.2. indicadores extralinguísticos:
1.2.1. efeito de sentido e contextos socioculturais
1.2.2. modelos preestabelecidos de produção de texto.
1.2.3 contexto profissional de produção de textos (autoria, condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do texto, público-alvo).
2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à análise e à produção de textos técnicos específicos da área de Administração.
3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à área de Administração
3.1 Ofícios
3.2 Memorandos
3.3 comunicados
3.4 Cartas
3.5 Avisos
3.6 Declarações
3.7 Recibos
3.8 Carta-currículo
3.9 Currículo
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3.10 Relatório técnico
3.11 Contrato
3.12 Memorial descritivo
3.13 Memorial de critérios
3.14 Técnicas de redação.
4. Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de textos a diversas circunstâncias de comunicação (variantes da linguagem formal e de linguagem

informal)
5. Princípios de terminologia aplicados à área de Administração
5.1 Glossário dos termos utilizados na área de Administração
6. Apresentação de trabalhos técnico-científicos
6.1 Orientações e normas linguísticas para a elaboração do trabalho técnico-científico (estrutura de trabalho monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências

bibliográficas).
7. Apresentação oral
7.1 Planejamento da apresentação
7.2 Produção da apresentação audiovisual
7.3 Execução da apresentação.
8. Técnicas de leitura instrumental
8.1 Identificação do gênero textual
8.2 Identificação do público-alvo
8.3 Identificação do tema
8.4 Identificação das palavras-chave do texto
8.5 Identificação dos termos técnicos e científicos
8.6 Identificação dos elementos coesivos do texto
8.7 Identificação da ideia central do texto
8.8 Identificação dos principais argumentos e sua estrutura.
9. Técnicas de leitura especializada
9.1 Estudo dos significados dos termos técnicos
9.2 Identificação e análise da estrutura argumentativa
9.3 Estudo do significado geral do texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de argumentação
9.4 Estudo da confiabilidade das fontes.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Identificar indicadores linguísticos e

indicadores extralinguísticos de produção de
textos técnicos.; 1.2 Aplicar procedimentos
de leitura instrumental (identificação do
gênero textual, do público-alvo, do tema, das
palavras-chave, dos elementos coesivos, dos
termos técnicos e científicos, da ideia central
e dos principais argumentos).; 1.3 Aplicar
procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado
dos termos técnicos, da estrutura
argumentativa, da coesão e da coerência, da
confiabilidade das fontes).;

1. Estudos de textos técnicos/ comerciais aplicados à área
de Administração, através de:; 1.1. indicadores linguísticos:;
1.1.1. vocabulário; 2. Conceitos de coerência e de coesão
aplicados à análise e à produção de textos técnicos
específicos da área de Administração.;

Aulas dialogadas e
discursivas; pesquisas;
estabelecimento de conceitos.

22/07/19 02/08/19

1.3 Aplicar procedimentos de leitura
especializada (aprofundamento do estudo do
significado dos termos técnicos, da estrutura
argumentativa, da coesão e da coerência, da
confiabilidade das fontes).; 2.1 Utilizar
instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.;
2.2 Identificar e aplicar elementos de
coerência e de coesão em artigos e em
documentação técnico-administrativos
relacionados à área de Administração.;

1.1.2. morfologia; 1.1.3. sintaxe; 1.1.4. semântica; 1.1.5.
grafia; 1.1.6. pontuação;

aulas dialogadas e discursivas,
pesquisas, produções textuais,
aulas invertidas.

05/08/19 16/08/19

1.1.7. acentuação, etc.; 1.2. indicadores extralinguísticos:;

aula dialogada e discursiva,
pesquisa para aula invertida,
apresentações orais, produções
escritas listas de exercícios.

19/08/19 30/08/19

2.3 Aplicar modelos de correspondência
comercial aplicados à área de atuação.; 3.1
Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.; 3.2 Aplicar
conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de
Administração.;

1.2.1. efeito de sentido e contextos socioculturais; 1.2.2.
modelos preestabelecidos de produção de texto.; 1.2.3
contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).;

aula dialogada e discursiva,
pesquisa para aula invertida,
apresentações orais, produções
escritas listas de exercícios.

02/09/19 13/09/19

3.2 Aplicar conhecimentos e regras
linguísticas na execução de pesquisas
específicas da área de Administração.; 4.1
Pesquisar a terminologia técnico-científica da
área.;

aula dialogada e discursiva,
pesquisa para aula invertida,
apresentações orais, produções
escritas listas de exercícios.

16/09/19 27/09/19

4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica
da área.; 5.1 Selecionar termos técnicos e
palavras da língua comum, adequados a cada
contexto.;

3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à área
de Administração; 3.2 Memorandos ; 8.2 Identificação do
público-alvo; 8.3 Identificação do tema; 8.4 Identificação das
palavras-chave do texto; 8.5 Identificação dos termos
técnicos e científicos;

filme, pesquisa para aula
invertida, apresentações orais,
produções escritas listas de
exercícios.

30/09/19 11/10/19

5.2 Identificar o significado de termos
técnico-científicos extraídos de texto, artigos,
manuais e outros gêneros relativos à área
profissional.;

3.1 Ofícios; 3.3 comunicados; 8.6 Identificação dos
elementos coesivos do texto; 8.7 Identificação da ideia
central do texto; 8.8 Identificação dos principais argumentos
e sua estrutura.;

Avaliação escrita avaliação
oral pesquisa para aula
invertida, apresentações orais,
produções escritas listas de
exercícios.

14/10/19 25/10/19

1.1 Identificar indicadores linguísticos e
indicadores extralinguísticos de produção de
textos técnicos.; 5.3 Redigir textos
pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da
área de estudo.;

3.4 Cartas; 3.5 Avisos; 3.6 Declarações; 3.7 Recibos; 3.8
Carta-currículo;

estudo de caso, apresentações
orais, produções escritas listas
de exercícios.

28/10/19 08/11/19

5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto
profissional, utilizando a termologia técnico-

3.9 Currículo; 3.10 Relatório técnico; 3.11 Contrato; 3.12
Memorial descritivo; 3.13 Memorial de critérios; 3.14 Técnicas

aula dialogada e discursiva,
pesquisa para aula invertida,

11/11/19 22/11/19
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científica da área de estudo.; 5.4 Preparar
apresentações orais pertinentes ao contexto
da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.;

de redação.; 4. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de linguagem
informal); 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Administração; 5.1 Glossário dos termos utilizados na área de
Administração; 6. Apresentação de trabalhos técnico-
científicos; 6.1 Orientações e normas linguísticas para a
elaboração do trabalho técnico-científico (estrutura de
trabalho monográfico, resenha, artigo, elaboração de
referências bibliográficas).; 7. Apresentação oral; 7.1
Planejamento da apresentação;

apresentações orais, produções
escritas listas de exercícios.

5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto
profissional, utilizando a termologia técnico-
científica da área de estudo.; 5.4 Preparar
apresentações orais pertinentes ao contexto
da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.;

7.2 Produção da apresentação audiovisual; 7.3 Execução da
apresentação.; 8. Técnicas de leitura instrumental; 8.1
Identificação do gênero textual; 9.4 Estudo da confiabilidade
das fontes.;

pesquisa para aula invertida,
apresentações orais, produções
escritas listas de exercícios,
aula expositiva.

25/11/19 06/12/19

5.4 Preparar apresentações orais
pertinentes ao contexto da profissão,
utilizando a termologia técnico-científica.;

9. Técnicas de leitura especializada; 9.1 Estudo dos
significados dos termos técnicos; 9.2 Identificação e análise
da estrutura argumentativa; 9.3 Estudo do significado geral
do texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de
argumentação;

Revisão geral 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. Analisar textos

técnicos,
administrativos e
comerciais da área de
por meio de
indicadores linguísticos
e de indicadores
extralinguísticos.

Participação em Aula ; Lista de Exercícios ; Recuperação
; Observação Direta ; Produção Textual ;
Seminário/Apresentação ;

Adequação ao Público Alvo ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Coerência/Coesão
; Comunicabilidade ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Pertinência das
Informações ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Compreensão dos contextos,
conceitos e ideias afins. Leitura e
Interpretação de textos.
Comunicação em diferentes níveis de
linguagem.

2. Desenvolver
textos técnicos,
comerciais e
administrativos
aplicados à área de
Administração, de
acordo com normas e
convenções
específicas.

Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ; Participação em
Aula ; Produção Textual ; Portfólio de Atividades ;
Seminário/Apresentação ; Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ; Argumentação
Consistente ; Atendimento às Normas ;
Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ; Objetividade ;
Pertinência das Informações ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ; Relacionamento
de Conceitos ; Relacionamento de Ideias ;

Produção textual (fragmento ou
texto completo ou questões
dissertativas) que atinja as
competências de domínio da Norma
Culta; Coerência e Coesão;
reconhecimento do Gênero Textual
trabalhado e suas ferramentas de
comunicação adequadas à cada
situação; Proposições pertinentes à
situação proposta.

3. Pesquisar e
analisar informações
da área de
Administração, em
diversas fontes,
convencionais e
eletrônicas.

Observação Direta ; Recuperação ; Participação em Aula
; Outros ; Seminário/Apresentação ; Debate ;

Adequação ao Público Alvo ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Organização ;
Objetividade ; Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e Cidadã ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Demonstra-se na escolha dos
instrumentos de pesquisa, variados
sites, revistas da área etc. O
vocabulário se expande, direcionado
à área e, questões técnicas como
formatação ABNT na apresentação
dos trabalhos se fazem presentes. O
nível das informações também se
eleva.

4. Interpretar a
terminologia técnico-
científica da área
profissional.

Avaliação Oral ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ;
Outros ; Observação Direta ; Portfólio de Atividades ;
Produção Textual ; Recuperação ; Seminário/Apresentação
;

Adequação ao Público Alvo ; Argumentação
Consistente ; Atendimento às Normas ;
Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Objetividade ; Pontualidade e Cumprimento
de Prazos ; Pertinência das Informações ;
Postura Adequada, Ética e Cidadã ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Demonstra-se na escolha dos
instrumentos de pesquisa, variados
sites, revistas da área etc. O
vocabulário se expande, direcionado
à área e, questões técnicas como
formatação ABNT na apresentação
dos trabalhos se fazem presentes. O
nível das informações também se
eleva.

5. Comunicar-se,
oralmente e por
escrito, utilizando a
terminologia técnico-
científica da profissão.

Avaliação Escrita ; Avaliação Oral ; Lista de Exercícios ;
Observação Direta ; Outros ; Participação em Aula ;
Portfólio de Atividades ; Produção Textual ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ;

Atendimento às Normas ; Argumentação
Consistente ; Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Coerência/Coesão ;
Comunicabilidade ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interlocução: Ouvir e
Ser Ouvido ; Organização ; Objetividade ;
Pertinência das Informações ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ; Relacionamento
de Conceitos ; Relacionamento de Ideias ;

Demonstra-se na escolha dos
instrumentos de pesquisa, variados
sites, revistas da área etc. O
vocabulário se expande, direcionado
à área e, questões técnicas como
formatação ABNT na apresentação
dos trabalhos se fazem presentes. O
nível das informações também se
eleva.

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 das
apresentações,

seminários, correção de
exercícios avaliativos,

produção escrita,
avaliação oral e escrita

Monitoria nas
pesquisas, preparação
de lista de exercícios
e problematização de

situações para
desenvolvimento das

habilidades
comunicacionais,

preparação de tema
para produção

escrita, preparação
dos textos de apoio
para interpretação.

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação

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

Avaliação das
apresentações,

seminários, correção de

Monitoria nas
pesquisas, preparação
de lista de exercícios

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para
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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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

exercícios avaliativos,
produção escrita,

avaliação oral e escrita

e problematização de
situações para

desenvolvimento das
habilidades

comunicacionais,
preparação de tema

para produção
escrita, preparação
dos textos de apoio
para interpretação.

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 das
apresentações,

seminários, correção de
exercícios avaliativos,

produção escrita,
avaliação oral e escrita

Monitoria nas
pesquisas, preparação
de lista de exercícios
e problematização de

situações para
desenvolvimento das

habilidades
comunicacionais,

preparação de tema
para produção

escrita, preparação
dos textos de apoio
para interpretação.

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Avaliação das
apresentações,

seminários, correção de
exercícios avaliativos,

produção escrita,
avaliação oral e escrita

Monitoria nas
pesquisas, preparação
de lista de exercícios
e problematização de

situações para
desenvolvimento das

habilidades
comunicacionais,

preparação de tema
para produção

escrita, preparação
dos textos de apoio
para interpretação.

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Avaliação das
apresentações,

seminários, correção de
exercícios avaliativos,

produção escrita,
avaliação oral e escrita

Monitoria nas
pesquisas, preparação
de lista de exercícios
e problematização de

situações para
desenvolvimento das

habilidades
comunicacionais,

preparação de tema
para produção

escrita, preparação
dos textos de apoio
para interpretação.

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação das
apresentações,

seminários, correção de
exercícios avaliativos,

produção escrita,
avaliação oral e escrita

Monitoria nas
pesquisas, preparação
de lista de exercícios
e problematização de

situações para
desenvolvimento das

habilidades
comunicacionais,

preparação de tema
para produção

escrita, preparação
dos textos de apoio
para interpretação.

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)
 
CEREJA, William Roberto e MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática: texto, reflexão e uso - 2ªed. – São Paulo: Atual, 2004 MARTINS, Dileta Silveira e ZILBERKNOP,

Lúbia Scliar. Português Instrumental, 28ªed. – São Paulo: Atlas, 2009 SOUSA, Rosineide Magalhães de. Técnicas de redação e arquivo – Brasil
- Produção de texto e gramática - Samira Yousseff Campedelli e Jésus Barbosa Souza; - Textos diversos para pesquisa, interpretação e compreensão; - Pesquisas

em sites confiáveis; - Trabalhos com jornais, revistas e outros meios didáticos -
A importância da língua portuguesa na área de administração MARTINS, Vera Lucia Bianchini MONTEIRO, Jucilene A. Arruda
ALMEIDA, N. M. Gramática Metódica da Língua Portuguesa, 44ª ed. São Paulo: Saraiva. 1999. AMARAL, E.; FRRREIRA, M.; LEITE, R.; ANTONIO, S. Novas Palavras.

Português. Volume único. FTD editora. ARISTÓTELES. Retórica / Aristóteles; [tradução: Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do
Apostila Núcleo Básico 2. Linguagem, Trabalho e Tecnologia. Centro Paula Souza.
BAGNO, Marcos. O Preconceito Linguístico O que É , Como Se Faz, Loyola, 1999. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro:

Lucerna, 2004 SILVA, Maurício. O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa , Contexto , 2008.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Tema para produção dissertativa.

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 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)



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?%3B%3Aw3ux 33275x%2Clhf%3Ax 5xbaQ%3BLcNP5D, 5/5

 
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 extraclasse, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor ROSEMEIRE CRISTINA DA S. DE MORAES ;
Assinatura Data 20/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 26/08/19

____________________________________
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  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Processos Operacionais Contábeis
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: WILSON XAVIER DA SILVA ;

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

 
Conciliar contas contábeis: escriturar os livros fiscais e auxiliares, dar manutenção em plano de contas, levantar informações relacionadas a custos, classificar

documentos segundo o plano de contas
Controlar orçamentos e fluxos financeiros
Efetuar lançamentos contábeis
Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de planejamento empresarial
Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar os conceitos e fundamentos da contabilidade.
2. Identificar os elementos e interpretar a estrutura dos planos de conta.
3. Analisar a importância dos registros contábeis no controle patrimonial.
4. Avaliar resultados das demonstrações contábeis para tomada de decisão.

Habilidades
1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da Contabilidade na área de Gestão Financeira.
1.2. Identificar os elementos de formação do Patrimônio.
1.3. Identificar os atos e fatos contábeis nas mutações patrimoniais.
1.4. Classificar atos e fatos contábeis.
1.5. Assessorar no processo de planejamento contábil.
2.1. Classificar contas patrimoniais e de resultado.
2.2. Identificar a estrutura do plano de contas.
3.1. Elaborar partidas contábeis de conformidade com a natureza da operação.
3.2. Apurar registros contábeis para estruturação da demonstração do resultado do exercício.
3.3. Elaborar relatórios contábeis para a área Financeira.
4.1. Estabelecer metas e organizar ações estratégicas a partir da análise dos demonstrativos contábeis.
4.2. Pesquisar dados contábeis.
4.3. Avaliar dados contábeis relativos à área Financeira.

Bases Tecnológicas
1. Noções de contabilidade:
1.1 conceito e aplicabilidade e formação de patrimônio: Bens, Direitos, Obrigações e Patrimônio Líquido
1.2 atos e fatos;
1.3 fatos permutativos, modificativos e mistos
2. Plano de contas, estrutura de balancete e balanço patrimonial, conforme Lei 11.638/07:
2.1 contas patrimoniais – Ativo/ Passivo;
2.2 contas de resultado – Despesa/ Receita
3. Registro contábil:
3.1 lançamentos, partidas dobradas, razonetes;
3.2 estrutura da demonstração do resultado do exercício (DRE), conforme lei vigente (análise de resultados)
4. Análise dos demonstrativos contábeis:
4.1 contabilidade e as estratégias empresariais: análise de dados, tomadas de decisão

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

na área de Gestão Financeira.; 1. Noções de contabilidade:; Aula expositiva e dialogada
com os alunos, estudo de caso. 22/07/19 02/08/19

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

1.1 conceito e aplicabilidade e formação de
patrimônio: Bens, Direitos, Obrigações e
Patrimônio Líquido;

Aula expositiva e dialogada
com os alunos, pesquisa no
laboratório de informática;

05/08/19 16/08/19

1.2. Identificar os elementos de formação do Patrimônio.;
1.3. Identificar os atos e fatos contábeis nas mutações
patrimoniais.;

1.2 atos e fatos;; 1.3 fatos permutativos,
modificativos e mistos;

Aula expositiva e dialogada
com os alunos, pesquisa de
Balanços de empresas listadas
na Bovespa;

19/08/19 30/08/19

2.1. Classificar contas patrimoniais e de resultado.; 2.2.
Identificar a estrutura do plano de contas.;

2. Plano de contas, estrutura de balancete e
balanço patrimonial, conforme Lei 11.638/07:;

Aula expositiva e dialogada
com os alunos, resolução de

02/09/19 13/09/19
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2.1 contas patrimoniais – Ativo/ Passivo;; 2.2
contas de resultado – Despesa/ Receita;

exercícios;

2.1. Classificar contas patrimoniais e de resultado.; 2.2.
Identificar a estrutura do plano de contas.;

2. Plano de contas, estrutura de balancete e
balanço patrimonial, conforme Lei 11.638/07:;
2.1 contas patrimoniais – Ativo/ Passivo;;

Aula expositiva e dialogada
com os alunos, atividades de
avaliação;

16/09/19 27/09/19

3.1. Elaborar partidas contábeis de conformidade com a
natureza da operação.; 3.2. Apurar registros contábeis
para estruturação da demonstração do resultado do
exercício.;

3. Registro contábil:; 3.1 lançamentos,
partidas dobradas, razonetes;; 3.2 estrutura da
demonstração do resultado do exercício (DRE),
conforme lei vigente (análise de resultados);

Aula expositiva e dialogada
com os alunos, apresentação de
trabalho;

30/09/19 11/10/19

3.1. Elaborar partidas contábeis de conformidade com a
natureza da operação.; 3.2. Apurar registros contábeis
para estruturação da demonstração do resultado do
exercício.; 3.3. Elaborar relatórios contábeis para a área
Financeira.;

3. Registro contábil:; 3.1 lançamentos,
partidas dobradas, razonetes;; 3.2 estrutura da
demonstração do resultado do exercício (DRE),
conforme lei vigente (análise de resultados);

Aula expositiva e dialogada
com os alunos, atividades e
resolução de exercícios;

14/10/19 25/10/19

3.3. Elaborar relatórios contábeis para a área Financeira.;
4.2. Pesquisar dados contábeis.;

4. Análise dos demonstrativos contábeis:; 4.1
contabilidade e as estratégias empresariais:
análise de dados, tomadas de decisão;

Aula expositiva e dialogada
com os alunos, pesquisas de
empresas do terceiro setor.

28/10/19 08/11/19

4.1. Estabelecer metas e organizar ações estratégicas a
partir da análise dos demonstrativos contábeis.; 4. Análise dos demonstrativos contábeis:;

Aula expositiva e dialogada
com os alunos, exercícios de
fixação e atividades de
avaliação;

11/11/19 22/11/19

4.1. Estabelecer metas e organizar ações estratégicas a
partir da análise dos demonstrativos contábeis.; 4.2.
Pesquisar dados contábeis.;

4. Análise dos demonstrativos contábeis:; 4.1
contabilidade e as estratégias empresariais:
análise de dados, tomadas de decisão;

Aula expositiva e dialogada
com os alunos, atividades de
recuperação e resolução de
exercícios;

25/11/19 06/12/19

4.2. Pesquisar dados contábeis.; 4.3. Avaliar dados
contábeis relativos à área Financeira.;

4.1 contabilidade e as estratégias
empresariais: análise de dados, tomadas de
decisão;

Atividades de avaliação,
atividades de recuperação e
entrega de menção 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. Identificar os
conceitos e fundamentos
da contabilidade.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Avaliação Prática
; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Objetividade ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;

Assiduidade Capacidade de argumentar com
propriedade sobre os assuntos abordados
Pontualidade na execução das tarefas e
coerência com os assuntos abordados
Comportamento adequado durante as aulas

2. Identificar os
elementos e interpretar a
estrutura dos planos de
conta.

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

Organização ; Atendimento às
Normas ; Relacionamento de
Conceitos ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Capacidade de argumentar com propriedade
sobre os assuntos abordados Assiduidade
Pontualidade na execução das tarefas e
coerência com os assuntos abordados
Comportamento adequado durante as aulas

3. Analisar a
importância dos registros
contábeis no controle
patrimonial.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Recuperação ;
Simulações ;

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Pertinência das Informações ;

Capacidade de argumentar com propriedade
sobre os assuntos abordados Pontualidade na
execução das tarefas e coerência com os
assuntos abordados Comportamento
adequado durante as aulas Assiduidade

4. Avaliar resultados das
demonstrações contábeis
para tomada de decisão.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios
; Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Coerência/Coesão ;
Objetividade ;

Assiduidade Capacidade de argumentar com
propriedade sobre os assuntos abordados
Pontualidade na execução das tarefas e
coerência com os assuntos abordados
Comportamento adequado durante as aulas

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

Lista de questões Elaboração de PTD e
lista de questões

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

Trabalho sobre Ativo e
Passivo

Detalhamento do
Trabalho sobre Ativo e

Passivo

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)

Lista de questões e
Avaliação

Elaboração e
Correção da Avaliação

e lista de questões

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Lista de questões e
trabalho sobre DRE

Detalhamento do
Trabalho sobre DRE

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro Avaiação interna dos
projetos para III Expo TCC.

Lista de questões e
Avaliação

Elaboração e
Correção da Avaliação

e lista de questões

Reunião de Curso
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Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Prova final e
Recuperação

Elaboração e
Correção da Avaliação
Final e Recuperação

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)
 
Contabilidade Fácil - Osni Ribeiro Moura Introdução a Contabilidade - Adriana Maria Procópio de Araujo, Alexandre Assaf Contabilidade Básica - José Carlos Marion

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Apresentação de Demonstrações Financeiras de uma empresa listada na Bolsa de Valores

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 TCCs - 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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.

IX – Identificação:
Nome do Professor WILSON XAVIER DA SILVA ;
Assinatura Data 08/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 09/08/19

____________________________________
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  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Técnicas Organizacionais
Módulo: 1 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.

 
Interpretar a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e profissionais.
- Assessorar na estrutura e no funcionamento da empresa com base na sua meta e nos seus objetivos - Organizar a rotina adminsitrativa: - Arquivamento de

documentos, solicitação de informações, elaboração, emissão e conferência de documentos. - Atender Clientes - Identificação de suas necessidade
• Agir com ética profissional.
• Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho.
• Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada à área Administrativa.
• Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de informações, elaboração, emissão e conferência de documentos.
Agir com iniciativa. Demonstrar liderança. Demonstrar capacidade de síntese. Demonstrar capacidade de negociação. Demonstrar raciocínio lógico. Demonstrar

visão crítica. Demonstrar capacidade de comunicação. Demonstrar capacidade de análise. Administrar conflitos.
Atender clientes: identificação de suas necessidades e fornecimento de informações.
Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dos recursos pautando-se na sustentabilidade.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar o perfil profissional/ pessoal da sua área de atuação.
2. Incorporar técnicas de atendimento ao cliente, de gestão documental e do arranjo físico do ambiente de trabalho.
3. Executar atividades compatíveis com a cultura organizacional.

Habilidades
1.1. Apresentar postura profissional no desenvolvimento das atividades e nos relacionamentos interpessoais.
1.2. Aplicar os objetivos, as atividades e procedimentos em sua área de atuação.
2.1. Atender clientes (presencial e a distância).
2.2. Triar, organizar, classificar, registrar e encaminhar correspondências.
2.3. Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho um leiaute organizado, ergonômico e acessível.
2.4. Selecionar, organizar, classificar e arquivar documentos.
2.5. Executar, coordenar, controlar e organizar agendas: manual e eletrônica.
2.6. Praticar atendimento ao cliente interno e externo em concordância com programas de gestão da qualidade ao atendimento.
2.7. Organizar o ambiente de trabalho, conservar os equipamentos e utilizar recursos pautando-se na sustentabilidade.
3.1. Aplicar técnicas de administração do tempo em ambientes administrativos.
3.2. Executar com responsabilidade as práticas administrativas.

Bases Tecnológicas
1. Perfil Profissional e Pessoal do Técnico em Administração: responsabilidades, comportamento e atitudes do profissional em Administração
2. Técnicas de atendimento (presencial e a distância) ao cliente interno e externo:
2.1 técnicas de triagem, organização e registro – fluxo documental;
2.2 planejamento e organização do ambiente de trabalho/ leiaute;
2.3 fundamentos e práticas ergonômicas na organização do ambiente de trabalho;
2.4 técnicas de arquivamento e suas fases;
2.5 técnicas de arquivos de prosseguimento (follow up);
2.6 técnicas em agendas: manual e eletrônica
2.7 programas de qualidade/ atendimento ao cliente – NBR ISO 10002:2004 – Gestão da Qualidade – satisfação do cliente, excelência no atendimento;
2.8 Housekeeping
3. Administração do tempo: conceitos e aplicação

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Apresentar postura profissional no

desenvolvimento das atividades e nos relacionamentos
interpessoais.; 1.2. Aplicar os objetivos, as atividades e
procedimentos em sua área de atuação.; 2.1. Atender
clientes (presencial e a distância).; 2.2. Triar, organizar,
classificar, registrar e encaminhar correspondências.;
2.3. Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho
um leiaute organizado, ergonômico e acessível.; 2.4.
Selecionar, organizar, classificar e arquivar
documentos.; 2.5. Executar, coordenar, controlar e
organizar agendas: manual e eletrônica.; 2.6. Praticar

1. Perfil Profissional e Pessoal do Técnico em
Administração: responsabilidades, comportamento
e atitudes do profissional em Administração; 2.
Técnicas de atendimento (presencial e a distância)
ao cliente interno e externo:; 2.1 técnicas de
triagem, organização e registro – fluxo
documental;; 2.2 planejamento e organização do
ambiente de trabalho/ leiaute;; 2.3 fundamentos e
práticas ergonômicas na organização do ambiente
de trabalho;; 2.4 técnicas de arquivamento e suas
fases;; 2.5 técnicas de arquivos de prosseguimento

Aula expositiva dialogada
Apresentação pessoal

22/07/19 02/08/19
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atendimento ao cliente interno e externo em
concordância com programas de gestão da qualidade ao
atendimento.; 2.7. Organizar o ambiente de trabalho,
conservar os equipamentos e utilizar recursos
pautando-se na sustentabilidade.; 3.1. Aplicar técnicas
de administração do tempo em ambientes
administrativos.; 3.2. Executar com responsabilidade as
práticas administrativas.;

(follow up);; 2.6 técnicas em agendas: manual e
eletrônica; 2.7 programas de qualidade/
atendimento ao cliente – NBR ISO 10002:2004 –
Gestão da Qualidade – satisfação do cliente,
excelência no atendimento;; 2.8 Housekeeping; 3.
Administração do tempo: conceitos e aplicação;

1.1. Apresentar postura profissional no
desenvolvimento das atividades e nos relacionamentos
interpessoais.;

1. Perfil Profissional e Pessoal do Técnico em
Administração: responsabilidades, comportamento
e atitudes do profissional em Administração;

Aula expositiva dialogada
Atividade prática - dinâmica 05/08/19 16/08/19

2.1. Atender clientes (presencial e a distância).; 2. Técnicas de atendimento (presencial e a
distância) ao cliente interno e externo:;

Aula expositiva dialogada
Vídeo - auto avaliação 19/08/19 30/08/19

2.3. Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho
um leiaute organizado, ergonômico e acessível.;

2.2 planejamento e organização do ambiente de
trabalho/ leiaute;; Pesquisa e apresentação 02/09/19 13/09/19

2.2. Triar, organizar, classificar, registrar e encaminhar
correspondências.; 2.3. Identificar e desenvolver no
ambiente de trabalho um leiaute organizado,
ergonômico e acessível.; 2.4. Selecionar, organizar,
classificar e arquivar documentos.; 2.5. Executar,
coordenar, controlar e organizar agendas: manual e
eletrônica.;

2.2 planejamento e organização do ambiente de
trabalho/ leiaute;; 2.4 técnicas de arquivamento e
suas fases;; 2.5 técnicas de arquivos de
prosseguimento (follow up);;

Atividade prática- estudo de
artigos- síntese e apresentação 16/09/19 27/09/19

2.3. Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho
um leiaute organizado, ergonômico e acessível.; 2.4.
Selecionar, organizar, classificar e arquivar
documentos.; 2.5. Executar, coordenar, controlar e
organizar agendas: manual e eletrônica.; 2.6. Praticar
atendimento ao cliente interno e externo em
concordância com programas de gestão da qualidade ao
atendimento.; 2.7. Organizar o ambiente de trabalho,
conservar os equipamentos e utilizar recursos
pautando-se na sustentabilidade.;

2.7 programas de qualidade/ atendimento ao
cliente – NBR ISO 10002:2004 – Gestão da
Qualidade – satisfação do cliente, excelência no
atendimento;;

Seminário - Apresentação em
Grupo- Avaliativo 30/09/19 11/10/19

2.7. Organizar o ambiente de trabalho, conservar os
equipamentos e utilizar recursos pautando-se na
sustentabilidade.; 3.1. Aplicar técnicas de
administração do tempo em ambientes
administrativos.;

2.7 programas de qualidade/ atendimento ao
cliente – NBR ISO 10002:2004 – Gestão da
Qualidade – satisfação do cliente, excelência no
atendimento;; 2.8 Housekeeping;

Seminário- Atividade em
Grupo Avaliativo 16/10/19 25/10/19

3.1. Aplicar técnicas de administração do tempo em
ambientes administrativos.; 3.2. Executar com
responsabilidade as práticas administrativas.;

3. Administração do tempo: conceitos e
aplicação;

Aula expositiva dialogada
Atividade prática- teste de
administração de tempo

28/10/19 08/11/19

1.1. Apresentar postura profissional no
desenvolvimento das atividades e nos relacionamentos
interpessoais.; 1.2. Aplicar os objetivos, as atividades e
procedimentos em sua área de atuação.; 2.1. Atender
clientes (presencial e a distância).; 2.2. Triar, organizar,
classificar, registrar e encaminhar correspondências.;
2.3. Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho
um leiaute organizado, ergonômico e acessível.; 2.4.
Selecionar, organizar, classificar e arquivar
documentos.; 2.5. Executar, coordenar, controlar e
organizar agendas: manual e eletrônica.; 2.6. Praticar
atendimento ao cliente interno e externo em
concordância com programas de gestão da qualidade ao
atendimento.; 2.7. Organizar o ambiente de trabalho,
conservar os equipamentos e utilizar recursos
pautando-se na sustentabilidade.; 3.1. Aplicar técnicas
de administração do tempo em ambientes
administrativos.; 3.2. Executar com responsabilidade as
práticas administrativas.;

2.7 programas de qualidade/ atendimento ao
cliente – NBR ISO 10002:2004 – Gestão da
Qualidade – satisfação do cliente, excelência no
atendimento;; 2.8 Housekeeping;

Avaliação escrita 11/11/19 22/11/19

1.1. Apresentar postura profissional no
desenvolvimento das atividades e nos relacionamentos
interpessoais.; 1.2. Aplicar os objetivos, as atividades e
procedimentos em sua área de atuação.; 2.1. Atender
clientes (presencial e a distância).; 2.2. Triar, organizar,
classificar, registrar e encaminhar correspondências.;
2.3. Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho
um leiaute organizado, ergonômico e acessível.; 2.4.
Selecionar, organizar, classificar e arquivar
documentos.; 2.5. Executar, coordenar, controlar e
organizar agendas: manual e eletrônica.; 2.6. Praticar
atendimento ao cliente interno e externo em
concordância com programas de gestão da qualidade ao
atendimento.; 2.7. Organizar o ambiente de trabalho,
conservar os equipamentos e utilizar recursos
pautando-se na sustentabilidade.; 3.1. Aplicar técnicas
de administração do tempo em ambientes
administrativos.; 3.2. Executar com responsabilidade as
práticas administrativas.;

1. Perfil Profissional e Pessoal do Técnico em
Administração: responsabilidades, comportamento
e atitudes do profissional em Administração; 2.
Técnicas de atendimento (presencial e a distância)
ao cliente interno e externo:; 2.1 técnicas de
triagem, organização e registro – fluxo
documental;; 2.2 planejamento e organização do
ambiente de trabalho/ leiaute;; 2.3 fundamentos e
práticas ergonômicas na organização do ambiente
de trabalho;; 2.4 técnicas de arquivamento e suas
fases;; 2.5 técnicas de arquivos de prosseguimento
(follow up);; 2.6 técnicas em agendas: manual e
eletrônica; 2.7 programas de qualidade/
atendimento ao cliente – NBR ISO 10002:2004 –
Gestão da Qualidade – satisfação do cliente,
excelência no atendimento;; 2.8 Housekeeping; 3.
Administração do tempo: conceitos e aplicação;

Devolutiva da avaliação e
considerações sobre as
atividades- soluções e dúvidas

25/11/19 06/12/19

1.1. Apresentar postura profissional no
desenvolvimento das atividades e nos relacionamentos
interpessoais.; 1.2. Aplicar os objetivos, as atividades e
procedimentos em sua área de atuação.; 2.1. Atender
clientes (presencial e a distância).; 2.2. Triar, organizar,
classificar, registrar e encaminhar correspondências.;
2.3. Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho
um leiaute organizado, ergonômico e acessível.; 2.4.
Selecionar, organizar, classificar e arquivar
documentos.; 2.5. Executar, coordenar, controlar e
organizar agendas: manual e eletrônica.; 2.6. Praticar
atendimento ao cliente interno e externo em
concordância com programas de gestão da qualidade ao
atendimento.; 2.7. Organizar o ambiente de trabalho,
conservar os equipamentos e utilizar recursos
pautando-se na sustentabilidade.; 3.1. Aplicar técnicas
de administração do tempo em ambientes
administrativos.; 3.2. Executar com responsabilidade as
práticas administrativas.;

1. Perfil Profissional e Pessoal do Técnico em
Administração: responsabilidades, comportamento
e atitudes do profissional em Administração; 2.
Técnicas de atendimento (presencial e a distância)
ao cliente interno e externo:; 2.1 técnicas de
triagem, organização e registro – fluxo
documental;; 2.2 planejamento e organização do
ambiente de trabalho/ leiaute;; 2.3 fundamentos e
práticas ergonômicas na organização do ambiente
de trabalho;; 2.4 técnicas de arquivamento e suas
fases;; 2.5 técnicas de arquivos de prosseguimento
(follow up);; 2.6 técnicas em agendas: manual e
eletrônica; 2.7 programas de qualidade/
atendimento ao cliente – NBR ISO 10002:2004 –
Gestão da Qualidade – satisfação do cliente,
excelência no atendimento;; 2.8 Housekeeping; 3.
Administração do tempo: conceitos e aplicação;

Avaliação 360º - professor,
aluno. disciplina 09/12/19 13/12/19

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

1. Identificar o perfil
profissional/ pessoal da
sua área de atuação.

Autoavaliação ; Avaliação Escrita ; Trabalho/Pesquisa ;
Participação em Aula ; Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Comunicabilidade ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

Demonstração que evidencia a aquisição dos
princípios e características do profissional da
área de administração. Solução adequada (ou
correta) dos problemas propostos.

2. Incorporar técnicas
de atendimento ao
cliente, de gestão
documental e do arranjo
físico do ambiente de
trabalho.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ; Recuperação ;
Participação em Aula ;

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

Demonstração que evidencia a aquisição dos
princípios e características do profissional da
área de administração. Solução adequada (ou
correta) dos problemas propostos. Exercício
apresentado em atendimento às normas e
critérios estabelecidos. Aplicar técnicas de
atendimento através de dramatização.

3. Executar atividades
compatíveis com a
cultura organizacional.

Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Escrita ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ;

Pertinência das Informações ;
Comunicabilidade ;
Coerência/Coesão ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Demonstração que evidencia a aquisição dos
princípios e características do profissional da
área de administração. Solução adequada (ou
correta) dos problemas propostos. Exercício
apresentado em atendimento às normas e
critérios 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 texto impresso 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

Auto avaliação
Vídeo- Leando Karnal

Conhece-te a ti
mesmo

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)

Estudo de Caso Artigos Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Seminário
Texto sobre

qualidade de
atendimento

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Avaliação escrita
texto impresso
housekeeping
ergonomia

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

avaliação final 360º professor, alunos,
disciplinas

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 ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS: Operações para a Satisfação do Cliente - Henrique L. Corrêa e Irineu G. N. Gianesi
Apostila preparada pela professora conforme as bases tecnológicas.
Artigo : O perfil do Administrador: o papel dos valores (site www.administradores.com.br)
CHIAVENATO, Idalberto. Administração, teoria, processo e prática. 2007
Housekeeping Management . Frank Höchsmann. 2018. Editora Books On Demand
Jornais e revistas especializadas, pesquisas na internet e biblioteca.
Lousa, apostilas, data-show, microcomputador, televisão e DVD Apostila elaborada pelo professor.
PORTAL ERGONOMIA NO TRABALHO. O que é ergonomia/ Legislação. Disponível em:http://www.ergonomianotrabalho.com.br/legislacao.html. Acesso em 10 de

ago 2014. PORTAL VIVER 5S. O que é 5s? Disponível em: http://5s.com.br/2/o-que-e-5s.php . Acesso em 10 ago 2014.
Práticas Administrativas em escritório. Editora Senac.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa sobre os tipos de layout
Produção textual - estudo de artigos www.rh.com.br
Qualidade no atendimento ao cliente

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
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 GISELE DA SILVA CASTANHARO ;
Assinatura Data 04/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 06/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


