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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 151 aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - 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 Serviços Jurídicos
Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MOYSES BRAHIM NETO ;

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. Comunicar-se com os usuários de forma clara e empregando conceitos jurídicos. Buscar aprimoramento técnico mediante constante atualização.

Agir com imparcialidade. Agir com urbanidade. Trajar-se adequadamente. Agir com descrição. Demonstrar pontualidade e assiduidade.
Demonstrar pró-atividade no auxílio às atividades cartorárias/ judiciais. Cumprir regras, regulamentos e procedimentos organizacionais.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Promover a imagem pessoal e da organização, percebendo ameaças e oportunidades que possam afetá-las e os procedimentos de controle adequados a cada

situação.
2. Analisar o Código de Defesa do Consumidor e a legislação trabalhista.
3. Interpretar os princípios constantes do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, visando o bom desempenho profissional.
4. Reconhecer a importância do trabalho voluntário na formação profissional e ética do cidadão.
5. Interpretar legislação vigente sobre o trabalho voluntário.

Habilidades
1.1. Identificar a importância do domínio das técnicas interpessoais.
1.2. Utilizar as técnicas de relações interpessoais como instrumento de autopromoção e bom desempenho profissional e pessoal.
1.3. Trabalhar em equipe e cooperativamente valorizando e encorajando a autonomia e a contribuição de cada um.
1.4. Utilizar técnicas de relações interpessoais no atendimento de cliente, parceiro, empregador, concorrentes e os clientes internos.
1.5. Selecionar procedimentos de trabalho.
1.6. Identificar a cultura e os objetivos da organização.
2.1. Interpretar e aplicar o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre consumidor e fornecedor.
2.2. Relatar a observação do Código de Defesa do Consumidor no funcionamento e desenvolvimento da organização.
2.3. Aplicar a legislação trabalhista nas relações entre empregador e empregado.
3.1. Identificar os princípios constantes do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
3.2. Identificar as consequências legais necessárias ao desempenho da profissão.
5. Participar de programas e atividades voluntárias na empresa e na comunidade.
6. Incorporar a prática profissional do trabalho voluntário.

Bases Tecnológicas
1. Técnicas de relações interpessoais:
1.1. apresentação e comportamento;
1.2. empatia e comunicação;
1.3. marketing pessoal;
1.4. trabalho em equipe, cooperação e autonomia;
1.5. liderança positiva e negativa;
1.6. motivação e processos de mudança;
1.7. análise de problemas e tomada de decisão
2. Responsabilidade social:
2.1. humanização;
2.2. desumanização do trabalho
3. Noções de legislação:
3.1. relações sociais e de trabalho;
3.2. Código de Defesa do Consumidor;
3.3. legislação trabalhista:
3.3.1. características, previdência e terceirização
4. Ética, moral e cidadania:
4.1. princípio fundamental da ética;
4.2. valores morais;
4.3. fundamentos da ética;
4.4. diferentes valores sociais;
4.5. mundo do trabalho e exercício profissional
5. Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil:
5.1. conceitos;
5.2. teorias que explicam os conceitos éticos;
5.3. ética profissional;
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5.4. a importância da ética na formação do profissional da área do Direito;
5.5. perfil ético do profissional da área jurídica;
5.6. regulamentos organizacionais:
5.6.1. a importância das normas e regulamentos x código de ética;
5.6.2. manuais organizacionais (exemplos)
6. Trabalho Voluntário:
6.1. Lei Federal nº 9.608/98 e Lei nº 10.748/03 alteradas pela Lei nº 10.940 de 27- 08-2004;
6.2. Lei Estadual nº 10.335 de 30-06-1999;
6.3. Deliberação Ceeteps nº 01de 08-03-2004.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Identificar a importância do domínio das

técnicas interpessoais.; 1.2. Utilizar as técnicas de
relações interpessoais como instrumento de
autopromoção e bom desempenho profissional e
pessoal.;

1. Técnicas de relações interpessoais:; 1.1.
apresentação e comportamento;; 1.2. empatia e
comunicação;; 3. Noções de legislação:; 3.1.
relações sociais e de trabalho;; 3.2. Código de
Defesa do Consumidor;; 3.3. legislação trabalhista:;

Aula expositiva e dialogada.
Painel. 22/07/19 02/08/19

1.3. Trabalhar em equipe e cooperativamente
valorizando e encorajando a autonomia e a
contribuição de cada um. ; 1.4. Utilizar técnicas de
relações interpessoais no atendimento de cliente,
parceiro, empregador, concorrentes e os clientes
internos.; 1.5. Selecionar procedimentos de trabalho.;

1.3. marketing pessoal;; 1.4. trabalho em equipe,
cooperação e autonomia;; 1.5. liderança positiva e
negativa;;

Estudo dirigido e aulas
orientadas 05/08/19 16/08/19

1.2. Utilizar as técnicas de relações interpessoais
como instrumento de autopromoção e bom
desempenho profissional e pessoal.; 1.5. Selecionar
procedimentos de trabalho.; 1.6. Identificar a cultura
e os objetivos da organização.;

1. Técnicas de relações interpessoais:; 1.6.
motivação e processos de mudança;; 1.7. análise de
problemas e tomada de decisão;

Aula expositiva dialogada e
Estudo de texto 19/08/19 30/08/19

1.2. Utilizar as técnicas de relações interpessoais
como instrumento de autopromoção e bom
desempenho profissional e pessoal.; 2.1. Interpretar e
aplicar o Código de Defesa do Consumidor nas
relações entre consumidor e fornecedor.; 2.2. Relatar
a observação do Código de Defesa do Consumidor no
funcionamento e desenvolvimento da organização.;

3.2. Código de Defesa do Consumidor;; 4. Ética,
moral e cidadania:; 4.1. princípio fundamental da
ética;; 4.2. valores morais;; 4.3. fundamentos da
ética;;

Estudo dirigido e aulas
orientadas, e Estudo dirigido e
aulas orientadas

02/09/19 13/09/19

1.4. Utilizar técnicas de relações interpessoais no
atendimento de cliente, parceiro, empregador,
concorrentes e os clientes internos.; 2.2. Relatar a
observação do Código de Defesa do Consumidor no
funcionamento e desenvolvimento da organização.;
2.3. Aplicar a legislação trabalhista nas relações entre
empregador e empregado.;

3.2. Código de Defesa do Consumidor;; 3.3.
legislação trabalhista:; 3.3.1. características,
previdência e terceirização; 4. Ética, moral e
cidadania:;

Avaliação: Resolução de
exercícios 16/09/19 27/09/19

1.5. Selecionar procedimentos de trabalho.; 2.1.
Interpretar e aplicar o Código de Defesa do
Consumidor nas relações entre consumidor e
fornecedor.; 2.3. Aplicar a legislação trabalhista nas
relações entre empregador e empregado.;

1. Técnicas de relações interpessoais:; 1.2.
empatia e comunicação;; 1.5. liderança positiva e
negativa;; 1.6. motivação e processos de mudança;;
3. Noções de legislação:; 3.1. relações sociais e de
trabalho;; 3.2. Código de Defesa do Consumidor;;

Estudo dirigido e aulas
orientadas Devolutiva da
avaliação

30/09/19 11/10/19

1.4. Utilizar técnicas de relações interpessoais no
atendimento de cliente, parceiro, empregador,
concorrentes e os clientes internos.; 2.3. Aplicar a
legislação trabalhista nas relações entre empregador e
empregado.; 3.1. Identificar os princípios constantes
do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil.;

4.4. diferentes valores sociais;; 4.5. mundo do
trabalho e exercício profissional; 5. Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil:; 5.1.
conceitos;;

Aula expositiva e dialogada e
painel 14/10/19 25/10/19

2.3. Aplicar a legislação trabalhista nas relações
entre empregador e empregado.; 3.1. Identificar os
princípios constantes do Código de Ética e Disciplina
da Ordem dos Advogados do Brasil.; 3.2. Identificar as
consequências legais necessárias ao desempenho da
profissão.;

5. Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil:; 5.1. conceitos;; 5.2. teorias
que explicam os conceitos éticos;; 5.3. ética
profissional;;

Estudo dirigido e aulas
orientadas 28/10/19 08/11/19

2.2. Relatar a observação do Código de Defesa do
Consumidor no funcionamento e desenvolvimento da
organização.; 3.1. Identificar os princípios constantes
do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil.; 3.2. Identificar as
consequências legais necessárias ao desempenho da
profissão.;

1. Técnicas de relações interpessoais:; 3. Noções
de legislação:; 4.1. princípio fundamental da ética;;
5. Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil:; 5.3. ética profissional;;

Avaliação: Resolução de
exercícios 11/11/19 22/11/19

1.5. Selecionar procedimentos de trabalho.; 5.
Participar de programas e atividades voluntárias na
empresa e na comunidade.; 6. Incorporar a prática
profissional do trabalho voluntário.;

2. Responsabilidade social:; 2.1. humanização;;
2.2. desumanização do trabalho; 6. Trabalho
Voluntário: ; 6.1. Lei Federal nº 9.608/98 e Lei nº
10.748/03 alteradas pela Lei nº 10.940 de 27- 08-
2004; ; 6.2. Lei Estadual nº 10.335 de 30-06-1999;
; 6.3. Deliberação Ceeteps nº 01de 08-03-2004.;

Estudo dirigido e aulas
orientadas Devolutiva da
avaliação

25/11/19 06/12/19

1.3. Trabalhar em equipe e cooperativamente
valorizando e encorajando a autonomia e a
contribuição de cada um. ; 3.1. Identificar os
princípios constantes do Código de Ética e Disciplina
da Ordem dos Advogados do Brasil.; 6. Incorporar a
prática profissional do trabalho voluntário.;

5.3. ética profissional;; 5.4. a importância da ética
na formação do profissional da área do Direito;; 5.5.
perfil ético do profissional da área jurídica;; 5.6.
regulamentos organizacionais:; 5.6.1. a importância
das normas e regulamentos x código de ética;;
5.6.2. manuais organizacionais (exemplos); 6.
Trabalho Voluntário: ;

Simpósio: pesquisa e
apresentações 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. Promover a imagem pessoal e da
organização, percebendo ameaças e
oportunidades que possam afetá-las
e os procedimentos de controle
adequados a cada situação.

Observação Direta ; Recuperação ; Lista de Exercícios ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ;

Promove imagem pessoal e da
organização, percebe ameaças e
oportunidades que possam afetá-
las e aos procedimentos de
controle adequados a cada
situação.

2. Analisar o Código de Defesa do
Consumidor e a legislação
trabalhista.

Lista de Exercícios ; Participação em Aula ; Recuperação
;

Atendimento às Normas ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de

Analisa o Código de Defesa do
Consumidor e trabalhista
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Ideias ; Argumentação
Consistente ;

3. Interpretar os princípios
constantes do Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados
do Brasil, visando o bom
desempenho profissional.

Avaliação Escrita ; Produção Textual ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Coerência/Coesão ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de
Conceitos ;

Interpreta os princípios
constantes do Código de Ética e
Disciplina dos Advogados da
Ordem dos Advogados do Brasil,
visando o bom desempenho
profissional.

4. Reconhecer a importância do
trabalho voluntário na formação
profissional e ética do cidadão.

Portfólio de Atividades ; Seminário/Apresentação ;
Recuperação ; Lista de Exercícios ;

Adequação ao Público Alvo ;
Comunicabilidade ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Objetividade ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;

Reconhece a importância do
trabalho voluntário na formação
profissional e ética do cidadão

5. Interpretar legislação vigente
sobre o trabalho voluntário. Avaliação Oral ; Avaliação Prática ; Recuperação ;

Execução do Produto ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Organização ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;

Interpreta a legislação vigente no
trabalho voluntário

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 oral e exercícios
escritos Lista de exercícios 22-Inicio de aulas do 2º

Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Prova oral e exercícios
escritos Lista de tarefas

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

Lista de questões
objetivas,

dissertativas e
interpretativas

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Pesquisas e
apresentações

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Prova escrita

Lista de questões
objetivas,

dissertativas e
interpretativas

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Provas e tarefas de
recuperação

Lista dos temas de
apresentações

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 Núcleo Básico -VOL.4-ETICA_PROFISSIONAL_E_CIDADANIA_ORGANIZACIONAL
Deliberação CEETEPS n° 01/2004
Lei estadual n° 10.335/10
Leis Federais n°s 9.608/98 e 10.748/10
DALE, Carnefie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. free download.
Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU)
Minicucci, Agostinho. Relações Humanas: psicologia das relações interpessoais, São Paulo. Atlas, 2011.
SIMON, R. Psicologia Clínica Preventiva Novos Fundamentos. São Paulo: EPU, 1989. ________ Psicologia Breve Operacionalizada Teoria e Técnica. 1ª ed. São

Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.
SIMON, R. Introdução à Psicanálise: Melanie klein / Ryad Simon. 1ª ed. São Paulo: Editora Universitária e Pedagógica Ltada, 1986.
ARENDT, H. O que é política? free download.
CHAUÍ, M. O que é ideologia?
CHANLAT, Jean-François. O Indivíduo na Organização: Dimensões Esquecidas. Volumes I, II e III. São Paulo: Atlas Editora S.A., 1996. FREITAS, M. J. de. Cultura

Organizacional: Identidade sedução e carisma. 5ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
CHANLAT, Jean-François. O Indivíduo na Organização: Dimensões Esquecidas. Volumes I, II e III. São Paulo: Atlas Editora S.A., 1996. FREITAS, M. J. de. Cultura

Organizacional: Identidade sedução e carisma. 5ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. Código de Ética do Consumidor. Estatuto da Advocaci
Código de Ética do Consumidor.
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e Código de Ética e disciplina, Editora OABSP Deontologia Jurídica – Ética das profissões jurídicas, Elcias

Ferreira da Costa, ed. Forense, 2ª Ed.
FARAH, F. Ética na Gestão de Pessoa: Uma Visão Prática. São Paulo: EI – Edições Inteligentes, 2004. GUERIERO. S (Org.). Antropos e Psique. São Paulo: Editora

Olho d’água, 2001. MILITÃO, A. & MILITÃO R. Jogos, Dinâmicas & Vivências Grupais. Rio de Janeiro: Qualimark, 2008. – (9ª reimpressão).
FRITZEN, S. J. Janela de Johari. 9ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes: 1994. GEBARA, A. C. Como interpretar na psicoterapia breve. 1ª ed. São Paulo: Vetor, 2003.

________ Técnica da Interpretação em Terapia Breve Operacionalizada. 1ª ed. São Paulo: Vetor, 2011.
KOTLER, P. & KELLER K. L. Administração de Marketing. 12ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. MAGALHÃES, D. Superdicas par administrar o tempo e
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aproveitar melhor a vida. São Paulo: Saraiva, 2008.
MONTEIRO, R. F. Jogos Dramáticos. São Paulo: Agora, 1994. PIERRY, F. Seleção por competências: o processo de identificação de competências individuais para

recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoal. São Paulo: Vetor, 2006.
PUIG, J. M. Ética e valores: métodos para um ensino transversal. 2ª ed. São Paulo: Casa dói Psicólogo, 1988. RIOS, T. A. Ética e competência. 18ª ed. São Paulo:

Cortez, 2008. – (Coleção Questões da nossa Época; v. 16).
Reportagens de Revistas e Jornais escritos
Seleção de artigos e textos de revistas relacionadas à Ética; Apresentação de seminários e debates, apostilas de estudos dirigidos; Data Show; Material

desenvolvido em sala de aula.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O aluno preenche formulário de autoavaliação, trabalha a compilação, análise dos dados e obtém feedback.
O aluno está presente e participante das atividades e interações.
O aluno cumpre tarefas que recuperam habilidades e competência em defasagem

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. Ou visitas técnicas.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor MOYSES BRAHIM NETO ;
Assinatura Data 28/07/2019

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: 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. 151 aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - 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 Serviços Jurídicos
Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA
Componente Curricular: Introdução ao Direito Administrativo
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: IVAN PETERSON DE CAMARGO ;

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

 
Elaborar relatórios técnicos a respeito do andamento de processos judiciais.
Cooperar e interagir com a área jurídica, aprimorando os meios de controle de tarefas e prazos, e dando suporte à Diretoria Jurídica e aos clientes.
Expedir todos os tipos de documentos nas áreas administrativa e jurídica, inclusive em ambientes virtuais. Pesquisar documentos. Expedir Editais.
Identificar Princípios Constitucionais Administrativos. Utilizar procedimentos de execução de determinações administrativas, aplicando a legislação pertinente.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar as inovações do Direito Administrativo.
2. Analisar os principais aspectos do Direito Administrativo.
3. Interpretar legislação referente ao Direito Administrativo, a fim de executar as determinações judiciais.
4. Analisar métodos e instrumentos de propagação de atos jurídicos administrativos, por meios convencionais e por meios eletrônicos.

Habilidades
1. Pesquisar as inovações do Direito Administrativo.
2.1. Identificar os conceitos, elementos e poderes do Estado.
2.2. Verificar os conceitos de Governo e Administração Pública.
2.3. Listar os tipos de entidades públicas e administrativas.
2.4. Apresentar o conceito, natureza e fins da Administração Pública.
2.5. Identificar os princípios básicos da Administração.
2.6. Listar os tipos de poderes administrativos.
2.7. Listar os tipos de atos administrativos e sua classificação.
2.8. Listar os tipos de modificação das sociedades.
3.1. Identificar procedimentos de execução de determinações judiciais referentes ao Direito Administrativo, de acordo com sua natureza, finalidade e

exequibilidade.
3.2. Aplicar legislação referente ao Direito Administrativo, a fim de executar as determinações judiciais.
4. Propagar atos processuais da área administrativa por meios convencionais e por meios eletrônicos.

Bases Tecnológicas
1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os sistemas administrativos
2. O Estado, o Governo e a Administração Pública; Poderes e Funções do Estado; A organização administrativa do Estado; Conceitos, Elementos e Poderes do

Estado
3. Regime Jurídico da atividade administrativa estatal
4. Princípios do Direito Administrativo; As regras e os princípios – distinção; natureza jurídica
5. Órgão Públicos; Administração Direta e Indireta; Características Gerais; Entes de cooperação; Agências executivas
6. Poderes da Administração Pública; Características
7. Ato Administrativo; Natureza Jurídica; Vinculação e discricionariedade; Elementos Mérito Administrativo; Classificação; Modalidades; Formação e efeitos;

Extinção; Invalidação; Revogação; A coisa julgada administrativa
8. Serviços Públicos; Princípios; Classificação; Parcerias do Poder Público; Delegação do serviço público
9. Agentes Públicos; Classificação. Agentes Políticos; Servidores Públicos; Regime Jurídico; Organização Funcional; Regras Constitucionais
10. O nepotismo; Contratações Temporárias; Estabilidade; Greve no Serviço Público
11. Bens Públicos; Domínio Público; Classificação dos Bens Públicos; Afetação e Desafetação; Regime Jurídico; Aquisição de bens pelo Poder Público; Alienação de

bens; Gestão dos Bens Públicos; Bens Públicos em espécie
12 .Intervenção na Propriedade; Modalidades de Intervenção; Fundamentos e regras constitucionais
13. Controle da Administração; Controle administrativo; Controle Legislativo; Controle Judicial.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1. Pesquisar as inovações do Direito

Administrativo.; 2.1. Identificar os
conceitos, elementos e poderes do
Estado.; 2.2. Verificar os conceitos de
Governo e Administração Pública.; 2.3.
Listar os tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.; 2.5. Identificar
os princípios básicos da

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ; 2. O Estado, o Governo e a Administração
Pública; Poderes e Funções do Estado; A organização administrativa
do Estado; Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ; 3. Regime
Jurídico da atividade administrativa estatal; 4. Princípios do Direito
Administrativo; As regras e os princípios – distinção; natureza
jurídica; 5. Órgão Públicos; Administração Direta e Indireta;
Características Gerais; Entes de cooperação; Agências executivas ;
6. Poderes da Administração Pública; Características; 7. Ato

Apresentação das Bases
Tecnológicas, Sistema de
Avaliação e Planejamento para
o Semestre

23/07/19 23/07/19
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Administração.; 2.6. Listar os tipos de
poderes administrativos.; 2.7. Listar os
tipos de atos administrativos e sua
classificação.; 2.8. Listar os tipos de
modificação das sociedades.; 3.1.
Identificar procedimentos de execução
de determinações judiciais referentes
ao Direito Administrativo, de acordo
com sua natureza, finalidade e
exequibilidade.; 3.2. Aplicar legislação
referente ao Direito Administrativo, a
fim de executar as determinações
judiciais.; 4. Propagar atos processuais
da área administrativa por meios
convencionais e por meios
eletrônicos.;

Administrativo; Natureza Jurídica; Vinculação e discricionariedade;
Elementos Mérito Administrativo; Classificação; Modalidades;
Formação e efeitos; Extinção; Invalidação; Revogação; A coisa
julgada administrativa ; 8. Serviços Públicos; Princípios;
Classificação; Parcerias do Poder Público; Delegação do serviço
público; 9. Agentes Públicos; Classificação. Agentes Políticos;
Servidores Públicos; Regime Jurídico; Organização Funcional; Regras
Constitucionais ; 10. O nepotismo; Contratações Temporárias;
Estabilidade; Greve no Serviço Público ; 11. Bens Públicos; Domínio
Público; Classificação dos Bens Públicos; Afetação e Desafetação;
Regime Jurídico; Aquisição de bens pelo Poder Público; Alienação de
bens; Gestão dos Bens Públicos; Bens Públicos em espécie ; 12
.Intervenção na Propriedade; Modalidades de Intervenção;
Fundamentos e regras constitucionais ; 13. Controle da
Administração; Controle administrativo; Controle Legislativo;
Controle Judicial. ;

1. Pesquisar as inovações do Direito
Administrativo.;

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 26/07/19 26/07/19

1. Pesquisar as inovações do Direito
Administrativo.;

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxilio de Data Show 30/07/19 30/07/19

1. Pesquisar as inovações do Direito
Administrativo.;

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxilio de Data Show 02/08/19 02/08/19

1. Pesquisar as inovações do Direito
Administrativo.;

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxilio de Data Show 06/08/19 06/08/19

1. Pesquisar as inovações do Direito
Administrativo.;

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxilio de Data Show 09/08/19 09/08/19

2.1. Identificar os conceitos,
elementos e poderes do Estado.; 2.2.
Verificar os conceitos de Governo e
Administração Pública.; 2.3. Listar os
tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

2. O Estado, o Governo e a Administração Pública; Poderes e
Funções do Estado; A organização administrativa do Estado;
Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 13/08/19 13/08/19

2.1. Identificar os conceitos,
elementos e poderes do Estado.; 2.2.
Verificar os conceitos de Governo e
Administração Pública.; 2.3. Listar os
tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

2. O Estado, o Governo e a Administração Pública; Poderes e
Funções do Estado; A organização administrativa do Estado;
Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 16/08/19 16/08/19

2.1. Identificar os conceitos,
elementos e poderes do Estado.; 2.2.
Verificar os conceitos de Governo e
Administração Pública.; 2.3. Listar os
tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

2. O Estado, o Governo e a Administração Pública; Poderes e
Funções do Estado; A organização administrativa do Estado;
Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 20/08/19 20/08/19

2.1. Identificar os conceitos,
elementos e poderes do Estado.; 2.2.
Verificar os conceitos de Governo e
Administração Pública.; 2.3. Listar os
tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

2. O Estado, o Governo e a Administração Pública; Poderes e
Funções do Estado; A organização administrativa do Estado;
Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 23/08/19 23/08/19

2.1. Identificar os conceitos,
elementos e poderes do Estado.; 2.2.
Verificar os conceitos de Governo e
Administração Pública.; 2.3. Listar os
tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

2. O Estado, o Governo e a Administração Pública; Poderes e
Funções do Estado; A organização administrativa do Estado;
Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 27/08/19 27/08/19

2.1. Identificar os conceitos,
elementos e poderes do Estado.; 2.2.
Verificar os conceitos de Governo e
Administração Pública.; 2.3. Listar os
tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

2. O Estado, o Governo e a Administração Pública; Poderes e
Funções do Estado; A organização administrativa do Estado;
Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 30/08/19 30/08/19

2.1. Identificar os conceitos,
elementos e poderes do Estado.; 2.2.
Verificar os conceitos de Governo e
Administração Pública.; 2.3. Listar os
tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

2. O Estado, o Governo e a Administração Pública; Poderes e
Funções do Estado; A organização administrativa do Estado;
Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 03/09/19 03/09/19

2.1. Identificar os conceitos,
elementos e poderes do Estado.; 2.2.
Verificar os conceitos de Governo e
Administração Pública.; 2.3. Listar os
tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

2. O Estado, o Governo e a Administração Pública; Poderes e
Funções do Estado; A organização administrativa do Estado;
Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 06/09/19 06/09/19

1. Pesquisar as inovações do Direito
Administrativo.; 2.1. Identificar os
conceitos, elementos e poderes do
Estado.; 2.2. Verificar os conceitos de
Governo e Administração Pública.; 2.3.

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ; 2. O Estado, o Governo e a Administração
Pública; Poderes e Funções do Estado; A organização administrativa
do Estado; Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Questionário a ser respondido
pelos alunos para estudos
Avaliatórios

10/09/19 10/09/19
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Listar os tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

1. Pesquisar as inovações do Direito
Administrativo.; 2.1. Identificar os
conceitos, elementos e poderes do
Estado.; 2.2. Verificar os conceitos de
Governo e Administração Pública.; 2.3.
Listar os tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ; 2. O Estado, o Governo e a Administração
Pública; Poderes e Funções do Estado; A organização administrativa
do Estado; Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Correção do Questionário
passado aos alunos para
estudos Avaliatórios na aula
anterior

13/09/19 13/09/19

1. Pesquisar as inovações do Direito
Administrativo.; 2.1. Identificar os
conceitos, elementos e poderes do
Estado.; 2.2. Verificar os conceitos de
Governo e Administração Pública.; 2.3.
Listar os tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ; 2. O Estado, o Governo e a Administração
Pública; Poderes e Funções do Estado; A organização administrativa
do Estado; Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Avaliação Dissertativa
Individual 17/09/19 17/09/19

1. Pesquisar as inovações do Direito
Administrativo.; 2.1. Identificar os
conceitos, elementos e poderes do
Estado.; 2.2. Verificar os conceitos de
Governo e Administração Pública.; 2.3.
Listar os tipos de entidades públicas e
administrativas.; 2.4. Apresentar o
conceito, natureza e fins da
Administração Pública.;

1. O Direito Administrativo; Conceito; A visão como subsistema
jurídico; A codificação do Direito Administrativo – visão jurídica; Os
sistemas administrativos ; 2. O Estado, o Governo e a Administração
Pública; Poderes e Funções do Estado; A organização administrativa
do Estado; Conceitos, Elementos e Poderes do Estado ;

Avaliação de Recuperação
Dissertativa e Individual 20/09/19 20/09/19

3.1. Identificar procedimentos de
execução de determinações judiciais
referentes ao Direito Administrativo, de
acordo com sua natureza, finalidade e
exequibilidade.;

3. Regime Jurídico da atividade administrativa estatal; Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 24/09/19 24/09/19

3.1. Identificar procedimentos de
execução de determinações judiciais
referentes ao Direito Administrativo, de
acordo com sua natureza, finalidade e
exequibilidade.;

3. Regime Jurídico da atividade administrativa estatal; Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 27/09/19 27/09/19

3.1. Identificar procedimentos de
execução de determinações judiciais
referentes ao Direito Administrativo, de
acordo com sua natureza, finalidade e
exequibilidade.;

3. Regime Jurídico da atividade administrativa estatal; Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 01/10/19 01/10/19

3.1. Identificar procedimentos de
execução de determinações judiciais
referentes ao Direito Administrativo, de
acordo com sua natureza, finalidade e
exequibilidade.;

3. Regime Jurídico da atividade administrativa estatal; Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 04/10/19 04/10/19

2.5. Identificar os princípios básicos
da Administração.;

4. Princípios do Direito Administrativo; As regras e os princípios –
distinção; natureza jurídica;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 08/10/19 08/10/19

2.5. Identificar os princípios básicos
da Administração.;

4. Princípios do Direito Administrativo; As regras e os princípios –
distinção; natureza jurídica;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 11/10/19 11/10/19

4. Propagar atos processuais da área
administrativa por meios convencionais
e por meios eletrônicos.;

5. Órgão Públicos; Administração Direta e Indireta; Características
Gerais; Entes de cooperação; Agências executivas ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 18/10/19 18/10/19

4. Propagar atos processuais da área
administrativa por meios convencionais
e por meios eletrônicos.;

5. Órgão Públicos; Administração Direta e Indireta; Características
Gerais; Entes de cooperação; Agências executivas ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 22/10/19 22/10/19

4. Propagar atos processuais da área
administrativa por meios convencionais
e por meios eletrônicos.;

5. Órgão Públicos; Administração Direta e Indireta; Características
Gerais; Entes de cooperação; Agências executivas ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 25/10/19 25/10/19

2.6. Listar os tipos de poderes
administrativos.; 6. Poderes da Administração Pública; Características; Aula Expositiva e Dialogada

com Auxílio de Data Show 29/10/19 29/10/19

2.6. Listar os tipos de poderes
administrativos.; 6. Poderes da Administração Pública; Características; Aula Expositiva e Dialogada

com Auxílio de Data Show 01/11/19 01/11/19

2.7. Listar os tipos de atos
administrativos e sua classificação.;

7. Ato Administrativo; Natureza Jurídica; Vinculação e
discricionariedade; Elementos Mérito Administrativo; Classificação;
Modalidades; Formação e efeitos; Extinção; Invalidação; Revogação;
A coisa julgada administrativa ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 05/11/19 05/11/19

2.7. Listar os tipos de atos
administrativos e sua classificação.;

7. Ato Administrativo; Natureza Jurídica; Vinculação e
discricionariedade; Elementos Mérito Administrativo; Classificação;
Modalidades; Formação e efeitos; Extinção; Invalidação; Revogação;
A coisa julgada administrativa ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 08/11/19 08/11/19

2.7. Listar os tipos de atos
administrativos e sua classificação.;

7. Ato Administrativo; Natureza Jurídica; Vinculação e
discricionariedade; Elementos Mérito Administrativo; Classificação;
Modalidades; Formação e efeitos; Extinção; Invalidação; Revogação;
A coisa julgada administrativa ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 12/11/19 12/11/19

2.7. Listar os tipos de atos
administrativos e sua classificação.;

7. Ato Administrativo; Natureza Jurídica; Vinculação e
discricionariedade; Elementos Mérito Administrativo; Classificação;
Modalidades; Formação e efeitos; Extinção; Invalidação; Revogação;
A coisa julgada administrativa ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 19/11/19 19/11/19

2.8. Listar os tipos de modificação
das sociedades.; 3.2. Aplicar legislação
referente ao Direito Administrativo, a
fim de executar as determinações
judiciais.;

8. Serviços Públicos; Princípios; Classificação; Parcerias do Poder
Público; Delegação do serviço público; 9. Agentes Públicos;
Classificação. Agentes Políticos; Servidores Públicos; Regime
Jurídico; Organização Funcional; Regras Constitucionais ; 10. O
nepotismo; Contratações Temporárias; Estabilidade; Greve no
Serviço Público ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 22/11/19 22/11/19

2.8. Listar os tipos de modificação
das sociedades.; 3.2. Aplicar legislação
referente ao Direito Administrativo, a
fim de executar as determinações
judiciais.;

8. Serviços Públicos; Princípios; Classificação; Parcerias do Poder
Público; Delegação do serviço público; 9. Agentes Públicos;
Classificação. Agentes Políticos; Servidores Públicos; Regime
Jurídico; Organização Funcional; Regras Constitucionais ; 10. O
nepotismo; Contratações Temporárias; Estabilidade; Greve no
Serviço Público ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 29/11/19 29/11/19

2.3. Listar os tipos de entidades
públicas e administrativas.; 2.4.

3. Regime Jurídico da atividade administrativa estatal; 4. Princípios
do Direito Administrativo; As regras e os princípios – distinção;

Questionário a ser respondido
pelos alunos para estudos

03/12/19 03/12/19



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?w9M%2C2x 32553xbr%3BHcx 5xrt8fFw2H9%3A, 4/5

Apresentar o conceito, natureza e fins
da Administração Pública.; 2.5.
Identificar os princípios básicos da
Administração.; 2.6. Listar os tipos de
poderes administrativos.; 2.7. Listar os
tipos de atos administrativos e sua
classificação.; 2.8. Listar os tipos de
modificação das sociedades.; 3.1.
Identificar procedimentos de execução
de determinações judiciais referentes
ao Direito Administrativo, de acordo
com sua natureza, finalidade e
exequibilidade.; 3.2. Aplicar legislação
referente ao Direito Administrativo, a
fim de executar as determinações
judiciais.;

natureza jurídica; 5. Órgão Públicos; Administração Direta e
Indireta; Características Gerais; Entes de cooperação; Agências
executivas ; 6. Poderes da Administração Pública; Características; 7.
Ato Administrativo; Natureza Jurídica; Vinculação e
discricionariedade; Elementos Mérito Administrativo; Classificação;
Modalidades; Formação e efeitos; Extinção; Invalidação; Revogação;
A coisa julgada administrativa ; 8. Serviços Públicos; Princípios;
Classificação; Parcerias do Poder Público; Delegação do serviço
público; 9. Agentes Públicos; Classificação. Agentes Políticos;
Servidores Públicos; Regime Jurídico; Organização Funcional; Regras
Constitucionais ; 10. O nepotismo; Contratações Temporárias;
Estabilidade; Greve no Serviço Público ;

Avaliatórios

2.3. Listar os tipos de entidades
públicas e administrativas.; 2.4.
Apresentar o conceito, natureza e fins
da Administração Pública.; 2.5.
Identificar os princípios básicos da
Administração.; 2.6. Listar os tipos de
poderes administrativos.; 2.7. Listar os
tipos de atos administrativos e sua
classificação.; 2.8. Listar os tipos de
modificação das sociedades.; 3.1.
Identificar procedimentos de execução
de determinações judiciais referentes
ao Direito Administrativo, de acordo
com sua natureza, finalidade e
exequibilidade.; 3.2. Aplicar legislação
referente ao Direito Administrativo, a
fim de executar as determinações
judiciais.;

3. Regime Jurídico da atividade administrativa estatal; 4. Princípios
do Direito Administrativo; As regras e os princípios – distinção;
natureza jurídica; 5. Órgão Públicos; Administração Direta e
Indireta; Características Gerais; Entes de cooperação; Agências
executivas ; 6. Poderes da Administração Pública; Características; 7.
Ato Administrativo; Natureza Jurídica; Vinculação e
discricionariedade; Elementos Mérito Administrativo; Classificação;
Modalidades; Formação e efeitos; Extinção; Invalidação; Revogação;
A coisa julgada administrativa ; 8. Serviços Públicos; Princípios;
Classificação; Parcerias do Poder Público; Delegação do serviço
público; 9. Agentes Públicos; Classificação. Agentes Políticos;
Servidores Públicos; Regime Jurídico; Organização Funcional; Regras
Constitucionais ; 10. O nepotismo; Contratações Temporárias;
Estabilidade; Greve no Serviço Público ;

Avaliação Escrita Dissertativa
Individual 06/12/19 06/12/19

3.2. Aplicar legislação referente ao
Direito Administrativo, a fim de
executar as determinações judiciais.;
4. Propagar atos processuais da área
administrativa por meios convencionais
e por meios eletrônicos.;

11. Bens Públicos; Domínio Público; Classificação dos Bens
Públicos; Afetação e Desafetação; Regime Jurídico; Aquisição de
bens pelo Poder Público; Alienação de bens; Gestão dos Bens
Públicos; Bens Públicos em espécie ; 12 .Intervenção na
Propriedade; Modalidades de Intervenção; Fundamentos e regras
constitucionais ; 13. Controle da Administração; Controle
administrativo; Controle Legislativo; Controle Judicial. ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 10/12/19 10/12/19

3.2. Aplicar legislação referente ao
Direito Administrativo, a fim de
executar as determinações judiciais.;
4. Propagar atos processuais da área
administrativa por meios convencionais
e por meios eletrônicos.;

11. Bens Públicos; Domínio Público; Classificação dos Bens
Públicos; Afetação e Desafetação; Regime Jurídico; Aquisição de
bens pelo Poder Público; Alienação de bens; Gestão dos Bens
Públicos; Bens Públicos em espécie ; 12 .Intervenção na
Propriedade; Modalidades de Intervenção; Fundamentos e regras
constitucionais ; 13. Controle da Administração; Controle
administrativo; Controle Legislativo; Controle Judicial. ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 13/12/19 13/12/19

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

1. Interpretar as inovações
do Direito Administrativo.

Avaliação Escrita ; Debate ; Estudo de Caso ; Lista de
Exercícios ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Comunicabilidade ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações propostas

2. Analisar os principais
aspectos do Direito
Administrativo.

Avaliação Escrita ; Debate ; Estudo de Caso ; Lista de
Exercícios ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Comunicabilidade ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações propostas

3. Interpretar legislação
referente ao Direito
Administrativo, a fim de
executar as determinações
judiciais.

Avaliação Escrita ; Debate ; Estudo de Caso ; Lista de
Exercícios ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Coerência/Coesão ;
Comunicabilidade ; Criatividade na
Resolução de Problemas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações propostas

4. Analisar métodos e
instrumentos de propagação
de atos jurídicos
administrativos, por meios
convencionais e por meios
eletrônicos.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ;
Trabalho/Pesquisa ; Seminário/Apresentação ;
Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Objetividade ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos
;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações 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

Preparação de
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.

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

professor. Acompanhamento das

Preparação das
Avaliações

Preparação de
Material Didático

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)
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Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

atividades planejadas pelos
professores

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)

Preparação de
Material Didático

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Preparação das
Avaliações

Preparação de
Material Didático

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Preparação de
Material Didático Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Preparação de
Material Didático

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)
 
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado - 26ª edição. ~São Paulo: Método, 2018.
Apostilas elaborada pelo Professor

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Elaborar 20 Questões sobre Atos Administrativos
Trabalho sobre Nepotismo

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor IVAN PETERSON DE CAMARGO ;
Assinatura Data 13/08/2019

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: 19/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

13/08/2019 13/08 - Semana Jurídica Debate com o Tema: Direito Versus Liberdade Digital

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 151 aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - 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 Serviços Jurídicos
Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA
Componente Curricular: Introdução ao Direito Civil
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: TERESA REGINA GRECO DE LEMOS ;

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

 
Acompanhar e manter registro de processos. Comunicar-se utilizando a terminologia técnica das áreas jurídica, judiciária e de gestão.
Controlar prazos dos clientes do escritório ou departamento jurídico. Utilizar procedimentos de execução de determinações administrativas, aplicando a legislação.
Executar procedimentos de registros, protocolos, alimentação de sistemas e arquivos pertinentes/ cabíveis à área, além da consulta de processos e procedimentos

com vistas à elaboração de relatórios técnicos a serem encaminhados aos profissionais competentes.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os diversos Sistemas Jurídicos no Ordenamento Jurídico Mundial.
2. Analisar os principais aspectos da Teoria Geral do Direito Civil.
3. Analisar as relações contratuais.
4. Analisar os princípios da responsabilidade civil.
5. Analisar os principais aspectos dos Direitos Reais.
6. Analisar os princípios que regem o Direito de Família e das Sucessões.
7. Interpretar a legislação referente ao Direito Civil, a fim de executar as determinações judiciais.

Habilidades
1.1. Identificar o Sistema Jurídico da Civil Law e as nações que o adotam.
1.2. Identificar o Sistema Jurídico da Common Law e as nações que o adotam.
2.1. Identificar os princípios do Direito Civil.
2.2. Identificar a diferença entre os sistemas jurídicos existentes.
2.3. Distinguir os sujeitos de Direito e suas diferenças jurídicas.
2.4. Identificar a importância e as implicações do domicílio.
2.5. Listar a classificação dos bens.
2.6. Distinguir os institutos do erro, dolo, coação, fraude contra credores e da lesão.
2.7. Diferenciar a prescrição e a decadência.
3.1. Identificar os princípios que regem o Direito das Obrigações.
3.2. Enumerar as modalidades das obrigações.
3.3. Identificar a estrutura das relações obrigacionais.
3.4. Apresentar a classificação dos contratos.
3.5. Pesquisar as espécies de contratos.
3.6. Identificar a responsabilidade contratual e seus efeitos.
3.7. Aplicar princípios do Direito a contratos.
3.8. Interpretar o Direito das Obrigações.
3.9. Analisar contratos onerosos e não onerosos.
4.1. Identificar a responsabilidade civil objetiva.
4.2. Identificar a responsabilidade civil subjetiva.
4.3. Relacionar a responsabilidade civil com dano e reparação.
5.1. Pesquisar os institutos da posse e da propriedade.
5.2. Identificar os demais aspectos dos Direitos Reais.
6.1. Identificar os princípios que regem o Direito de Família e suas implicações.
6.2. Identificar os princípios que regem o Direito das Sucessões e suas implicações.
7.1. Identificar procedimentos de execução de determinações judiciais referentes ao Direito Civil, de acordo com a natureza, finalidade e sua exequibilidade.
7.2. Aplicar legislação referente ao Direito Civil, a fim de executar as determinações judiciais.

Bases Tecnológicas
1. Os Sistemas Jurídicos e suas estruturas (Sistema da Civil Law e da Common Law)
2. Os sujeitos de Direito (pessoas naturais e jurídicas)
3. O domicílio
4. A classificação dos bens
5. Fatos, atos e negócios jurídicos
6. O erro, dolo, coação, estado de perigo, simulação, fraude contra credores e a lesão
7. A prescrição e a decadência
8. As modalidades das obrigações
9. Noções de adimplemento, extinção e inadimplemento das obrigações
10. O universo das relações contratuais
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11. Teoria Geral dos Contratos
12. Princípios gerais do Direito Contratual (Função Social do Contrato e Boa Fé Contratual)
13. Classificação dos contratos
14. Os contratos em espécie:
14.1. Compra e Venda;
14.2. Troca ou Permuta;
14.3. Doação;
14.4. Empréstimos;
14.5. Gestão e Negócios;
14.6. Fiança
15. Princípios gerais da responsabilidade civil:
15.1. responsabilidade civil profissional;
15.2. dano e reparação (dano material e dano moral)
16. O universo dos Direitos Reais:
16.1. da posse;
16.2. da propriedade (garantia constitucional);
16.3. direitos de vizinhança;
16.4. usufruto;
16.5. direitos reais de garantia;
16.5. penhor;
16.6. anticrese;
16.7. hipoteca;
16.8. da garantia fiduciária
17. O Direito de Família:
17.1. do casamento;
17.2. das relações de parentesco;
17.3. do regime de bens entre os cônjuges;
17.4. dos alimentos
18. Os Direitos Sucessórios:
18.1. da sucessão em geral;
18.2. da sucessão legítima;
18.3. da sucessão testamentária.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Identificar o Sistema Jurídico da Civil Law e as nações

que o adotam.; 1.2. Identificar o Sistema Jurídico da
Common Law e as nações que o adotam.; 2.1. Identificar os
princípios do Direito Civil.; 2.2. Identificar a diferença entre
os sistemas jurídicos existentes.; 2.3. Distinguir os sujeitos
de Direito e suas diferenças jurídicas.; 2.4. Identificar a
importância e as implicações do domicílio.;

1. Os Sistemas Jurídicos e suas estruturas
(Sistema da Civil Law e da Common Law); 2.
Os sujeitos de Direito (pessoas naturais e
jurídicas); 3. O domicílio;

aula inaugural com
apresentação das bases
tecnológicas, metodologia de
ensino e fornas de avaliação;
aula expositiva com debates e
elaboração de questionário de
revisão

22/07/19 02/08/19

2.5. Listar a classificação dos bens.; 2.6. Distinguir os
institutos do erro, dolo, coação, fraude contra credores e da
lesão.; 2.7. Diferenciar a prescrição e a decadência.;

4. A classificação dos bens ; 5. Fatos, atos e
negócios jurídicos; 6. O erro, dolo, coação,
estado de perigo, simulação, fraude contra
credores e a lesão; 7. A prescrição e a
decadência;

aula expositiva com pesquisa
na legislação 05/08/19 16/08/19

3.1. Identificar os princípios que regem o Direito das
Obrigações.; 3.2. Enumerar as modalidades das obrigações.;
3.3. Identificar a estrutura das relações obrigacionais.; 3.4.
Apresentar a classificação dos contratos.; 3.5. Pesquisar as
espécies de contratos.;

8. As modalidades das obrigações; 9.
Noções de adimplemento, extinção e
inadimplemento das obrigações; 10. O
universo das relações contratuais; 11. Teoria
Geral dos Contratos; 12. Princípios gerais do
Direito Contratual (Função Social do Contrato
e Boa Fé Contratual);

aula expositiva com aplicação
de questionários de
aprendizagem, revisão e
avaliação

19/08/19 30/08/19

3.4. Apresentar a classificação dos contratos.; 3.5.
Pesquisar as espécies de contratos.;

13. Classificação dos contratos; 14. Os
contratos em espécie:; 14.1. Compra e
Venda;; 14.2. Troca ou Permuta;; 14.3.
Doação;; 14.4. Empréstimos;; 14.5. Gestão e
Negócios;; 14.6. Fiança;

aula expositiva com seminário
aplicação de questionário para
revisão e recuperação

02/09/19 13/09/19

4.1. Identificar a responsabilidade civil objetiva.; 4.2.
Identificar a responsabilidade civil subjetiva.; 4.3. Relacionar
a responsabilidade civil com dano e reparação.;

15. Princípios gerais da responsabilidade
civil:; 15.1. responsabilidade civil
profissional;; 15.2. dano e reparação (dano
material e dano moral);

aula expositiva com
questionários de aprendizagem,
revisão, avaliação e
recuperação

16/09/19 27/09/19

5.1. Pesquisar os institutos da posse e da propriedade.;
5.2. Identificar os demais aspectos dos Direitos Reais.;

16. O universo dos Direitos Reais:; 16.1. da
posse;; 16.2. da propriedade (garantia
constitucional);; 16.3. direitos de
vizinhança;; 16.4. usufruto;;

aula expositiva e apresentação
de seminário atividades de
recuperação

30/09/19 11/10/19

3.6. Identificar a responsabilidade contratual e seus
efeitos.; 3.7. Aplicar princípios do Direito a contratos.; 3.8.
Interpretar o Direito das Obrigações.; 3.9. Analisar contratos
onerosos e não onerosos.;

16.5. direitos reais de garantia;; 16.5.
penhor;; 16.6. anticrese;; 16.7. hipoteca;;
16.8. da garantia fiduciária;

aula expositiva apresentação
de trabalhos com questionários
de aprendizagem, revisão,
avaliação e recuperação

14/10/19 25/10/19

6.1. Identificar os princípios que regem o Direito de Família
e suas implicações.;

17. O Direito de Família:; 17.1. do
casamento;; 17.2. das relações de
parentesco;;

pesquisa e apresentação de
trabalhos 28/10/19 08/11/19

6.1. Identificar os princípios que regem o Direito de Família
e suas implicações.;

17.3. do regime de bens entre os
cônjuges;; 17.4. dos alimentos;

aula expositiva, pesquisa na
legislação e avaliação oral 11/11/19 22/11/19

6.2. Identificar os princípios que regem o Direito das
Sucessões e suas implicações.; 7.1. Identificar
procedimentos de execução de determinações judiciais
referentes ao Direito Civil, de acordo com a natureza,
finalidade e sua exequibilidade.;

18. Os Direitos Sucessórios:; 18.1. da
sucessão em geral;; 18.2. da sucessão
legítima;; 18.3. da sucessão testamentária.;

aula expositiva e estudo da
legislação com atividades de
recuperação

25/11/19 06/12/19

7.1. Identificar procedimentos de execução de
determinações judiciais referentes ao Direito Civil, de acordo
com a natureza, finalidade e sua exequibilidade.; 7.2. Aplicar
legislação referente ao Direito Civil, a fim de executar as
determinações judiciais.;

17. O Direito de Família:; 18. Os Direitos
Sucessórios:;

aula expositiva e questionários
de aprendizagem, revisão,
avaliação e recupreração

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 os
diversos Sistemas
Jurídicos no
Ordenamento
Jurídico Mundial.

Debate ; Produção Textual ; Recuperação ; Avaliação
Oral ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Apresentação de textos escritos e orais que
evidenciem a completa assimilação dos temas e
conceitos estudados. Participação do aluno em sala de
aula, mostrando-se atento durante a explanação da
matéria, bem como interessado no assunto em razão
de questionamentos realizados em aula pertinentes
ao assunto tratado no momento. O domínio do aluno
sobre a disciplina enquanto trabalho individual,
aquilatando ainda a qualidade do material escrito e
entregue para nota.

2. Analisar os
principais
aspectos da Teoria
Geral do Direito
Civil.

Debate ; Lista de Exercícios ; Recuperação ; Participação
em Aula ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ;

O domínio do aluno sobre a disciplina enquanto
trabalho individual, aquilatando ainda a qualidade do
material escrito e entregue para nota. Participação do
aluno em sala de aula, mostrando-se atento durante a
explanação da matéria, bem como interessado no
assunto em razão de questionamentos realizados em
aula pertinentes ao assunto tratado no momento.
Demonstração de conhecimento, pelo menos básico,
da língua portuguesa, clareza de raciocínio bem como
raciocínio lógico, utilização de linguagem adequada e
de termos técnicos corretos com objetividade e
clareza.

3. Analisar as
relações
contratuais.

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

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Demonstração de conhecimento, pelo menos básico,
da língua portuguesa, clareza de raciocínio bem como
raciocínio lógico, utilização de linguagem adequada e
de termos técnicos corretos com objetividade e
clareza. Participação do aluno em sala de aula,
mostrando-se atento durante a explanação da
matéria, bem como interessado no assunto em razão
de questionamentos realizados em aula pertinentes
ao assunto tratado no momento. O domínio do aluno
sobre a disciplina enquanto trabalho individual,
aquilatando ainda a qualidade do material escrito e
entregue para nota.

4. Analisar os
princípios da
responsabilidade
civil.

Participação em Aula ; Produção Textual ;
Seminário/Apresentação ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Interlocução: Ouvir e Ser
Ouvido ;

O domínio do aluno sobre a disciplina enquanto
trabalho individual, aquilatando ainda a qualidade do
material escrito e entregue para nota. Participação do
aluno em sala de aula, mostrando-se atento durante a
explanação da matéria, bem como interessado no
assunto em razão de questionamentos realizados em
aula pertinentes ao assunto tratado no momento.
Demonstração de conhecimento, pelo menos básico,
da língua portuguesa, clareza de raciocínio bem como
raciocínio lógico, utilização de linguagem adequada e
de termos técnicos corretos com objetividade e
clareza.

5. Analisar os
principais
aspectos dos
Direitos Reais.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Recuperação ;
Trabalho/Pesquisa ;

Argumentação Consistente ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Demonstração de conhecimento, pelo menos básico,
da língua portuguesa, clareza de raciocínio bem como
raciocínio lógico, utilização de linguagem adequada e
de termos técnicos corretos com objetividade e
clareza. O domínio do aluno sobre a disciplina
enquanto trabalho individual, aquilatando ainda a
qualidade do material escrito e entregue para nota.
Participação do aluno em sala de aula, mostrando-se
atento durante a explanação da matéria, bem como
interessado no assunto em razão de questionamentos
realizados em aula pertinentes ao assunto tratado no
momento.

6. Analisar os
princípios que
regem o Direito
de Família e das
Sucessões.

Lista de Exercícios ; Seminário/Apresentação ; Produção
Textual ; Recuperação ;

Pontualidade e Cumprimento
de Prazos ; Objetividade ;
Organização ;

Participação do aluno em sala de aula, mostrando-se
atento durante a explanação da matéria, bem como
interessado no assunto em razão de questionamentos
realizados em aula pertinentes ao assunto tratado no
momento. O domínio do aluno sobre a disciplina
enquanto trabalho individual, aquilatando ainda a
qualidade do material escrito e entregue para nota.
Demonstração de conhecimento, pelo menos básico,
da língua portuguesa, clareza de raciocínio bem como
raciocínio lógico, utilização de linguagem adequada e
de termos técnicos corretos com objetividade e
clareza.

7. Interpretar a
legislação
referente ao
Direito Civil, a fim
de executar as
determinações
judiciais.

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

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Demonstração de conhecimento, pelo menos básico,
da língua portuguesa, clareza de raciocínio bem como
raciocínio lógico, utilização de linguagem adequada e
de termos técnicos corretos com objetividade e
clareza. O domínio do aluno sobre a disciplina
enquanto trabalho individual, aquilatando ainda a
qualidade do material escrito e entregue para nota.
Participação do aluno em sala de aula, mostrando-se
atento durante a explanação da matéria, bem como
interessado no assunto em razão de questionamentos
realizados em aula pertinentes ao assunto tratado no
momento.

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

questionários de
aprendizagem lista de exercícios 22-Inicio de aulas do 2º

Semestre 
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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

pesquisa livro didático e
legislação

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)

apresentação de
trabalhos internet Reunião de Curso 30-

Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

questionários de
avaliação e

recuperação

conteúdo fornecido
em aula

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

apresentação de
seminários livro didático Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

questionários de
avaliação e

recuperação

conteúdo fornecido
em aula

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)
 
Ordem dos Advogados do Brasil - Exames. 2. Direito civ il - Brasil - Problemas, questões, exercícios. I. Sartori, Fernando. II. Santos, Vauledir Ribeiro. III. Título. IV.

Série
Apostilas: Elaborada pelo professor.
BRASIL, Constituição Federal do Brasil – Editora Saraiva.
CODIGO CIVIL, LEGISLAÇÃO ESPARSA, APOSTILAS, CONTEÚDO WEB, CURSO DE DIREITO CIVIL, SINOPSES
DINIZ, Maria Helena – Código Civil Anotado – Editora Saraiva.
GONÇALVES, C. Direito Civil: parte geral. 3ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
http://www4.planalto.gov.br/legislacao

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar as várias formas de famílias existentes no século XXI
Relacionar todas as espécies de sucessão prevista na atual legislação civil
elaborar uma espécie de contrato prevista em lei

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 TERESA REGINA GRECO DE LEMOS ;
Assinatura Data 09/08/2019

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: 12/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico
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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. 151 aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - 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 Serviços Jurídicos
Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA
Componente Curricular: Introdução ao Direito Empresarial
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: IVAN PETERSON DE CAMARGO ;

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

 
Identificar a importância do planejamento e organização de sistemas específicos de controles internos, compreendendo: delegações de funções, segregações de

trabalho, sistemas de classificação de documentos, calendários, eventos legais ou internos.
Interpretar legislação e determinações judiciais relativas a processo civil, de acordo com sua natureza, finalidade e exequibilidade, a fim de executar as

determinações judiciais.
Interpretar legislação e determinações judiciais.
Utilizar procedimentos de execução de determinações administrativas, aplicando a legislação.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar as inovações do Direito Empresarial.
2. Analisar os principais aspectos do Direito Empresarial.
3. Interpretar legislação referente ao Direito Empresarial, a fim de executar as determinações judiciais.
4. Analisar métodos e instrumentos de propagação de atos jurídicos empresariais, por meios convencionais e por meios eletrônicos.

Habilidades
1. Pesquisar as inovações do Direito Empresarial.
2.1. Identificar os conceitos de Direito Empresarial.
2.2. Verificar a noção de empresa.
2.3. Listar os requisitos do empresário e as proibições e impedimentos a prática dos atos empresariais.
2.4. Listar as obrigações do empresário.
2.5. Identificar a importância e as implicações do nome empresarial.
2.6. Apresentar a classificação das sociedades.
2.7. Identificar e definir a figura do empresário individual.
2.8. Listar os tipos de modificação das sociedades.
2.9. Identificar os diferentes Títulos de Crédito.
3.1. Identificar procedimentos de execução de determinações judiciais referentes ao Direito Empresarial, de acordo com sua natureza, finalidade e sua

exequibilidade.
3.2. Aplicar legislação referente ao Direito Empresarial, a fim de executar as determinações judiciais.
4. Propagar atos processuais da área empresarial por meios convencionais e por meios eletrônicos.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos de Direito Empresarial
2. Como a empresa deve ser compreendida no universo de pessoas
3. Requisitos do empresário: proibidos e impedidos de praticar os atos empresariais
4. Obrigações do empresário
5. Nome empresarial
6. Classificação das sociedades: Sociedade em nome coletivo, em conta de participação, comandita simples, comandita por ações, limitada e sociedade anônima
7. Empresário individual
8. Fusão, transformação, incorporação e cisão empresarial
9. Títulos de Crédito: características e classificações.

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

Apresentação das Bases Tecnológicas, Sistema de
Avaliação e Metodologia; Apresentação das Bases
Tecnológicas, Sistema de Avaliação e Metodologia;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 26/07/19 26/07/19

1. Pesquisar as inovações do Direito Empresarial.; 1. Conceitos de Direito Empresarial; Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 02/08/19 02/08/19

1. Pesquisar as inovações do Direito Empresarial.; 1. Conceitos de Direito Empresarial; Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 09/08/19 09/08/19

1. Pesquisar as inovações do Direito Empresarial.; 1. Conceitos de Direito Empresarial; Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 16/08/19 16/08/19

2.1. Identificar os conceitos de Direito Empresarial.;
2.2. Verificar a noção de empresa.;

2. Como a empresa deve ser compreendida no
universo de pessoas;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 23/08/19 23/08/19

2.1. Identificar os conceitos de Direito Empresarial.;
2.2. Verificar a noção de empresa.;

2. Como a empresa deve ser compreendida no
universo de pessoas;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 30/08/19 30/08/19
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2.1. Identificar os conceitos de Direito Empresarial.;
2.2. Verificar a noção de empresa.;

2. Como a empresa deve ser compreendida no
universo de pessoas;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show

06/09/19 06/09/19

1. Pesquisar as inovações do Direito Empresarial.;
2.1. Identificar os conceitos de Direito Empresarial.;
2.2. Verificar a noção de empresa.;

1. Conceitos de Direito Empresarial; 2. Como a
empresa deve ser compreendida no universo de
pessoas;

Avaliação Escrita, Individual e
Dissertativa 13/09/19 13/09/19

1. Pesquisar as inovações do Direito Empresarial.;
2.1. Identificar os conceitos de Direito Empresarial.;
2.2. Verificar a noção de empresa.;

1. Conceitos de Direito Empresarial; 2. Como a
empresa deve ser compreendida no universo de
pessoas;

Avaliação de Recuperação e
Entrega de Trabalhos
Individuais

20/09/19 20/09/19

2.3. Listar os requisitos do empresário e as proibições
e impedimentos a prática dos atos empresariais.; 3.1.
Identificar procedimentos de execução de
determinações judiciais referentes ao Direito
Empresarial, de acordo com sua natureza, finalidade e
sua exequibilidade.; 3.2. Aplicar legislação referente ao
Direito Empresarial, a fim de executar as
determinações judiciais.;

3. Requisitos do empresário: proibidos e impedidos
de praticar os atos empresariais;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 27/09/19 27/09/19

2.3. Listar os requisitos do empresário e as proibições
e impedimentos a prática dos atos empresariais.; 3.1.
Identificar procedimentos de execução de
determinações judiciais referentes ao Direito
Empresarial, de acordo com sua natureza, finalidade e
sua exequibilidade.; 3.2. Aplicar legislação referente ao
Direito Empresarial, a fim de executar as
determinações judiciais.;

3. Requisitos do empresário: proibidos e impedidos
de praticar os atos empresariais;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 04/10/19 04/10/19

2.4. Listar as obrigações do empresário.; 4. Propagar
atos processuais da área empresarial por meios
convencionais e por meios eletrônicos.;

4. Obrigações do empresário ; Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 11/10/19 11/10/19

2.5. Identificar a importância e as implicações do
nome empresarial.; 5. Nome empresarial; Aula Expositiva e Dialogada

com Auxílio de Data Show 18/10/19 18/10/19

2.6. Apresentar a classificação das sociedades.;

6. Classificação das sociedades: Sociedade em
nome coletivo, em conta de participação, comandita
simples, comandita por ações, limitada e sociedade
anônima ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 25/10/19 25/10/19

2.6. Apresentar a classificação das sociedades.;

6. Classificação das sociedades: Sociedade em
nome coletivo, em conta de participação, comandita
simples, comandita por ações, limitada e sociedade
anônima ;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 01/11/19 01/11/19

2.7. Identificar e definir a figura do empresário
individual.; 7. Empresário individual; Aula Expositiva e Dialogada

com Auxílio de Data Show 08/11/19 08/11/19

2.3. Listar os requisitos do empresário e as proibições
e impedimentos a prática dos atos empresariais.; 2.4.
Listar as obrigações do empresário.; 2.5. Identificar a
importância e as implicações do nome empresarial.;
2.6. Apresentar a classificação das sociedades.; 2.7.
Identificar e definir a figura do empresário individual.;

3. Requisitos do empresário: proibidos e impedidos
de praticar os atos empresariais; 4. Obrigações do
empresário ; 5. Nome empresarial; 6. Classificação
das sociedades: Sociedade em nome coletivo, em
conta de participação, comandita simples,
comandita por ações, limitada e sociedade anônima
; 7. Empresário individual;

Avaliação Escrita, Individual e
Dissertativa 22/11/19 22/11/19

2.3. Listar os requisitos do empresário e as proibições
e impedimentos a prática dos atos empresariais.; 2.4.
Listar as obrigações do empresário.; 2.5. Identificar a
importância e as implicações do nome empresarial.;
2.6. Apresentar a classificação das sociedades.; 2.7.
Identificar e definir a figura do empresário individual.;

3. Requisitos do empresário: proibidos e impedidos
de praticar os atos empresariais; 4. Obrigações do
empresário ; 5. Nome empresarial; 6. Classificação
das sociedades: Sociedade em nome coletivo, em
conta de participação, comandita simples,
comandita por ações, limitada e sociedade anônima
; 7. Empresário individual;

Avaliação de Recuperação e
Entrega de Trabalhos
Individuais

29/11/19 29/11/19

2.8. Listar os tipos de modificação das sociedades.; 8. Fusão, transformação, incorporação e cisão
empresarial;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 06/12/19 06/12/19

2.9. Identificar os diferentes Títulos de Crédito.; 9. Títulos de Crédito: características e
classificações.;

Aula Expositiva e Dialogada
com Auxílio de Data Show 13/12/19 13/12/19

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

1. Interpretar as
inovações do Direito
Empresarial.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento
de Conceitos ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações propostas.

2. Analisar os principais
aspectos do Direito
Empresarial.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento
de Conceitos ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações propostas.

3. Interpretar legislação
referente ao Direito
Empresarial, a fim de
executar as determinações
judiciais.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento
de Conceitos ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações propostas.

4. Analisar métodos e
instrumentos de
propagação de atos
jurídicos empresariais, por
meios convencionais e por
meios eletrônicos.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento
de Conceitos ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações 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
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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

Preparação de
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

Preparação das
Avaliações

Intermediárias

Preparação de
Material Didático

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)

Preparação das
Avaliações de
Recuperação e

Trabalhos

Preparação de
Material Didático

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Preparação de
Material Didático

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Preparação das
Avaliações

Intermediárias

Preparação de
Material Didático Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Preparação das
Avaliações de
Recuperação e

Trabalhos

Preparação de
Material Didático

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)
 
Vade Mecum OAB/ obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Lívia Céspedes e Fabiana Dias da Rocha – 16ª Ed. atual. e ampl. São Paulo,

Saraiva 2018.
CRUZ, André Santa - Direito Empresarial - 2ª Edição, 2ª tir: maio 2019 - Revista, Atualizada e Ampliada - Editora Jus Podivm - Salvador - Bahia
Apostila Elaborada pelo Professor

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Elaborar 20 Questões sobre: Conceitos de Direito Empresarial Como a empresa deve ser compreendida no universo de pessoas Requisitos do empresário: ?

Proibidos e impedidos de praticar os atos empresariais
Pesquisar em Laboratório e Elaborar um Trabalho sobre: As Obrigações do Empresário
Elaborar um Trabalho Escrito sobre a Classificação das Sociedades Empresárias

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 IVAN PETERSON DE CAMARGO ;
Assinatura Data 13/08/2019

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
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____________________________________
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. 151 aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - 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 Serviços Jurídicos
Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA
Componente Curricular: Introdução ao Direito Penal
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: TERESA REGINA GRECO DE LEMOS ;

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

 
Analisar determinações judiciais relativas aos juizados especiais cíveis, criminais e de mediação, de acordo com sua natureza, sua finalidade e sua exequibilidade
Analisar técnicas e processos de operacionalização dos fluxos de trabalho em instituições judiciárias: atendimento ao público, cumprimento das determinações

legais, expedição de documentos, registro de informações, arquivos de processos e de documentos judiciários em geral;
Interpretar diferentes tipos de ações judiciais e recursos; • Interpretar legislação e determinações judiciais relativas a processo civil e a processo penal, de acordo

com sua natureza, finalidade e exequibilidade, a fim de executar as determinações judiciais;

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar os princípios de Direito Penal.
2. Analisar os elementos do crime e a aplicação do Direito Penal.
3. Interpretar legislação referente ao Direito Penal.

Habilidades
1.1. Identificar os princípios de Direito Penal.
1.2. Identificar os principais aspectos da Teoria Geral do Crime.
1.3. Distinguir os sujeitos passivo e ativo e enumerar suas diferenças jurídicas.
1.4. Distinguir os institutos do dolo, culpa, consumação e tentativa e concurso de agentes.
2.1. Identificar os elementos do crime.
2.2. Distinguir as diversas sanções penais e suas implicações.
2.3. Aplicar a lei penal segundo o caso concreto.
3.1. Identificar os elementos constitutivos do tipo a fim de aplicar a legislação penal.
3.2. Identificar a estrutura do ordenamento penal brasileiro.
3.3. Identificar a legislação penal especial neste contexto.
3.4. Aplicar legislação referente ao Direito Penal.

Bases Tecnológicas
1. Parte Geral do Código Penal Brasileiro:
1.1. Aplicação temporal e espacial da lei penal;
1.2. Princípios do Direito Penal;
1.3. Teoria Geral do Crime – Antijuridicidade (Estado de Necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito), Tipicidade e

Culpabilidade;
1.4. Capacidade Penal – Sujeito Passivo e Ativo;
1.5. O dolo e a culpa;
1.6. Consumação e tentativa;
1.7. Concurso de agentes;
1.8. Sanções penais (agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena);
1.9. Concurso de crimes;
1.10. Medidas de Segurança;
1.11. Causas de extinção da punibilidade (prescrição, anistia, graça, indulto, decadência, perempção, renúncia ao direito de queixa e perdão do ofendido)
2. Parte Especial do Código Penal Brasileiro:
2.1. Dos crimes contra a pessoa;
2.2. Dos crimes contra o patrimônio;
2.3. Dos crimes contra a liberdade sexual;
2.4. Dos crimes contra a fé pública;
2.5. Dos crimes contra a Administração Pública
3. Legislação Penal Especial:
3.1. Lei de Drogas;
3.2. Lei Maria da Penha.

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

1.1. Identificar os princípios de
Direito Penal.;

1. Parte Geral do Código Penal Brasileiro:; 1.1.
Aplicação temporal e espacial da lei penal;;

aula inaugural com apresentação das bases
tecnológicas, metodologia de ensino e formas
de avaliação. Conversa introdutória sobre
Direito Penal identificando os princípios.

22/07/19 02/08/19
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1.2. Identificar os principais
aspectos da Teoria Geral do Crime.;
1.3. Distinguir os sujeitos passivo e
ativo e enumerar suas diferenças
jurídicas.;

1.2. Princípios do Direito Penal;; 1.3. Teoria Geral do
Crime – Antijuridicidade (Estado de Necessidade,
legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal,
exercício regular de direito), Tipicidade e
Culpabilidade;;

aula expositiva com análise na legislação. 05/08/19 16/08/19

1.2. Identificar os principais
aspectos da Teoria Geral do Crime.;
1.3. Distinguir os sujeitos passivo e
ativo e enumerar suas diferenças
jurídicas.;

1.4. Capacidade Penal – Sujeito Passivo e Ativo;; 1.5.
O dolo e a culpa;;

Aula expositiva com pesquisa na legislação,
questionários de aprendizagem, revisão,
avaliação e recuperação

19/08/19 30/08/19

1.4. Distinguir os institutos do dolo,
culpa, consumação e tentativa e
concurso de agentes.; 2.1.
Identificar os elementos do crime.;

1.6. Consumação e tentativa;; 1.7. Concurso de
agentes;;

aula expositiva com questões práticas e
apresentação de relatórios 02/09/19 13/09/19

2.2. Distinguir as diversas sanções
penais e suas implicações.;

1.8. Sanções penais (agravantes, atenuantes, causas
de aumento e diminuição de pena);;

aula expositiva com aplicação de casos em
concreto e apresentação de relatórios
avaliativos e de recuperação

16/09/19 27/09/19

2.2. Distinguir as diversas sanções
penais e suas implicações.; 2.3.
Aplicar a lei penal segundo o caso
concreto.;

1.9. Concurso de crimes;; 1.10. Medidas de
Segurança;;

aula expositiva, pesquisa a legislação e
elaboração de questionários de aprendizagem,
revisão, avaliação e recuperação

30/09/19 11/10/19

2.1. Identificar os elementos do
crime.;

1.11. Causas de extinção da punibilidade (prescrição,
anistia, graça, indulto, decadência, perempção,
renúncia ao direito de queixa e perdão do ofendido);

aula expositiva e apresentação de trabalhos 14/10/19 25/10/19

2.2. Distinguir as diversas sanções
penais e suas implicações.;

2. Parte Especial do Código Penal Brasileiro:; 2.1. Dos
crimes contra a pessoa;; aula expositiva e estudo de caso 28/10/19 08/11/19

3.1. Identificar os elementos
constitutivos do tipo a fim de aplicar
a legislação penal.;

2.2. Dos crimes contra o patrimônio;; 2.3. Dos
crimes contra a liberdade sexual;;

aula expositiva, estudo da legislação e
apresentação de trabalhos avaliativos e de
recuperação

11/11/19 22/11/19

3.2. Identificar a estrutura do
ordenamento penal brasileiro.; 3.3.
Identificar a legislação penal especial
neste contexto.;

2.4. Dos crimes contra a fé pública;; 2.5. Dos crimes
contra a Administração Pública; apresentação de caso prático 25/11/19 06/12/19

3.4. Aplicar legislação referente ao
Direito Penal.;

3. Legislação Penal Especial:; 3.1. Lei de Drogas;;
3.2. Lei Maria da Penha.;

apresentação de trabalhos avaliativos e de
recuperação 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. Interpretar os
princípios de
Direito Penal.

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

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;
Interlocução: Ouvir e Ser
Ouvido ;

O domínio do aluno sobre a disciplina enquanto
trabalho individual, aquilatando ainda a qualidade do
material escrito e entregue para nota. Demonstração
de conhecimento, pelo menos básico, da língua
portuguesa, clareza de raciocínio bem como raciocínio
lógico, utilização de linguagem adequada e de termos
técnicos corretos com objetividade e clareza.
Participação do aluno em sala de aula, mostrando-se
atento durante a explanação da matéria, bem como
interessado no assunto em razão de questionamentos
realizados em aula pertinentes ao assunto tratado no
momento.

2. Analisar os
elementos do
crime e a
aplicação do
Direito Penal.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ; Recuperação ;
Relatório ;

Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Demonstração de conhecimento, pelo menos básico,
da língua portuguesa, clareza de raciocínio bem como
raciocínio lógico, utilização de linguagem adequada e
de termos técnicos corretos com objetividade e
clareza. O domínio do aluno sobre a disciplina
enquanto trabalho individual, aquilatando ainda a
qualidade do material escrito e entregue para nota.
Participação do aluno em sala de aula, mostrando-se
atento durante a explanação da matéria, bem como
interessado no assunto em razão de questionamentos
realizados em aula pertinentes ao assunto tratado no
momento.

3. Interpretar
legislação
referente ao
Direito Penal.

Avaliação Prática ; Participação em Aula ; Recuperação ;
Trabalho/Pesquisa ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Participação do aluno em sala de aula, mostrando-se
atento durante a explanação da matéria, bem como
interessado no assunto em razão de questionamentos
realizados em aula pertinentes ao assunto tratado no
momento. O domínio do aluno sobre a disciplina
enquanto trabalho individual, aquilatando ainda a
qualidade do material escrito e entregue para nota.
Demonstração de conhecimento, pelo menos básico,
da língua portuguesa, clareza de raciocínio bem como
raciocínio lógico, utilização de linguagem adequada e
de termos técnicos corretos com objetividade e
clareza.

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

questionários de
aprendizagem legislação penal 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.

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

professor. Acompanhamento das

apresentação de
trabalhos

material da internet
selecionado pelo

professor

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?hEyu_x 32726x8f0Ldx 5xXtsp8gYik, 3/4

Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

atividades planejadas pelos
professores

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)

pesquisa na legislação legislação penal Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

questionários de
revisão, avaliação e

recuperação

conteúdo ministrado
em aula

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

seminários
material da internet

selecionado pelo
professor

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

relatórios conteúdo ministrado
em aula

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)
 
BRASIL. Código Penal.
Legislação Penal Especial. (Sinopses Jurídicas, 24). São Paulo: Ed. Saraiva, 9ª edição, 2012 - SOUZA, L. A. DE. Direito Penal.2015
quadro negro recursos de multimídia internet
- Vademeum - Filmes com conteúdo jurídico - Apostilas e textos da docente - Vídeo aulas - Jornais, Revistas e outros impressos
DOUTRINA: Ordem dos Advogados do Brasil - Exames. 2. Direito penal - Brasil - Problemas, questões, exercícios. I. Capobianco, Rodrigo Julio. II. Santos, Vauledir

Ribeiro. III. Título. IV. Série.
LEGISLAÇÃO: http://www4.planalto.gov.br/legislacao

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar um caso real de crimes contra a pessoa e elaborar uma peça prática
Pesquisar a aplicação da legislação penal brasileira de crimes cometidos no exteriror
Fazer a sinopse de um filme policial "versões de um crime"

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 TERESA REGINA GRECO DE LEMOS ;
Assinatura Data 09/08/2019

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: 12/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 151 aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - 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 Serviços Jurídicos
Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA
Componente Curricular: Introdução ao Direito do Trabalho
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: IVAN PETERSON DE CAMARGO ;

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

 
Analisar métodos e instrumentos de propagação de atos processuais por meios convencionais e por meios eletrônicos.
Identificar a importância do planejamento e organização de sistemas específicos de controles internos, compreendendo: delegações de funções, segregações de

trabalho, sistemas de classificação de documentos, calendários, eventos legais ou internos.
Interpretar legislação e determinações judiciais relativas a processo do trabalho, de acordo com sua natureza, finalidade e exequibilidade, a fim de executar as

determinações judiciais.
Utilizar procedimentos de execução de determinações administrativas, aplicando a legislação.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os principais aspectos da Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Interpretar a legislação trabalhista, a fim de executar as determinações judiciais.
3. Analisar métodos e instrumentos de propagação de atos jurídicos trabalhistas, por meios convencionais e por meios eletrônicos.

Habilidades
1.1. Identificar os princípios do Direito do Trabalho.
1.2. Distinguir os conceitos de empregador e empregado. Identificar os institutos do Direito do Trabalho.
1.3. Identificar os documentos ligados ao Direito do Trabalho.
2.1. Identificar procedimentos de execução de determinações judiciais referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a natureza, finalidade e sua exequibilidade.
2.2. Aplicar legislação referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar as determinações judiciais.
3. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios convencionais e por meios eletrônicos.

Bases Tecnológicas
1. Conceito de Empregador
2. Conceito de Empregado
3. Carteira de Trabalho e Previdência Social: conceito; emissão; entrega e anotações
4. Livro de Registro de Empregados
5. Jornada de Trabalho
6. Conceito de Salário Mínimo segundo a CLT
7. Férias
8. Segurança e Medicina do Trabalho
9. Normas referentes às disposições especiais sobre duração da carga horária e condições de trabalho
10. Contratos de Trabalho:
10.1. Conceito;
10.2. tipos de contrato;
10.3. convenções coletivas
11. Justiça do Trabalho:
11.1. conceito;
11.2. competência.

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

Apresentação das Bases Tecnológicas,
Sistema de Avaliação e Planejamento para o
Semestre; Apresentação das Bases
Tecnológicas, Sistema de Avaliação e
Planejamento para o Semestre;

Aula Expositiva e Dialogada
com Uso de Data Show 23/07/19 23/07/19

1.1. Identificar os princípios do Direito do Trabalho.; 1.2.
Distinguir os conceitos de empregador e empregado.
Identificar os institutos do Direito do Trabalho.;

1. Conceito de Empregador; 2. Conceito de
Empregado;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 30/07/19 30/07/19

1.1. Identificar os princípios do Direito do Trabalho.; 1.2.
Distinguir os conceitos de empregador e empregado.
Identificar os institutos do Direito do Trabalho.;

1. Conceito de Empregador; 2. Conceito de
Empregado;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 06/08/19 06/08/19

1.3. Identificar os documentos ligados ao Direito do
Trabalho.;

3. Carteira de Trabalho e Previdência
Social: conceito; emissão; entrega e
anotações; 4. Livro de Registro de
Empregados;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 13/08/19 13/08/19

1.3. Identificar os documentos ligados ao Direito do 3. Carteira de Trabalho e Previdência Aula Expositiva e Dialogada 20/08/19 20/08/19
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Trabalho.; Social: conceito; emissão; entrega e
anotações; 4. Livro de Registro de
Empregados;

com o Uso de Data Show

2.1. Identificar procedimentos de execução de determinações
judiciais referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a
natureza, finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar
legislação referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar
as determinações judiciais.;

5. Jornada de Trabalho; 6. Conceito de
Salário Mínimo segundo a CLT; 7. Férias;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 27/08/19 27/08/19

2.1. Identificar procedimentos de execução de determinações
judiciais referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a
natureza, finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar
legislação referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar
as determinações judiciais.;

5. Jornada de Trabalho; 6. Conceito de
Salário Mínimo segundo a CLT; 7. Férias;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 03/09/19 03/09/19

1.1. Identificar os princípios do Direito do Trabalho.; 1.2.
Distinguir os conceitos de empregador e empregado.
Identificar os institutos do Direito do Trabalho.; 1.3. Identificar
os documentos ligados ao Direito do Trabalho.; 2.1. Identificar
procedimentos de execução de determinações judiciais
referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a natureza,
finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar legislação
referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar as
determinações judiciais.;

1. Conceito de Empregador; 2. Conceito de
Empregado; 3. Carteira de Trabalho e
Previdência Social: conceito; emissão;
entrega e anotações; 4. Livro de Registro de
Empregados; 5. Jornada de Trabalho; 6.
Conceito de Salário Mínimo segundo a CLT;
7. Férias;

Avaliação Escrita Individual e
Dissertativa 10/09/19 10/09/19

1.1. Identificar os princípios do Direito do Trabalho.; 1.2.
Distinguir os conceitos de empregador e empregado.
Identificar os institutos do Direito do Trabalho.; 1.3. Identificar
os documentos ligados ao Direito do Trabalho.; 2.1. Identificar
procedimentos de execução de determinações judiciais
referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a natureza,
finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar legislação
referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar as
determinações judiciais.;

1. Conceito de Empregador; 2. Conceito de
Empregado; 3. Carteira de Trabalho e
Previdência Social: conceito; emissão;
entrega e anotações; 4. Livro de Registro de
Empregados; 5. Jornada de Trabalho; 6.
Conceito de Salário Mínimo segundo a CLT;
7. Férias;

Avaliação de Recuperação
Escrita Individual e Dissertativa 17/09/19 17/09/19

2.1. Identificar procedimentos de execução de determinações
judiciais referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a
natureza, finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar
legislação referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar
as determinações judiciais.;

8. Segurança e Medicina do Trabalho; Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 24/09/19 24/09/19

2.1. Identificar procedimentos de execução de determinações
judiciais referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a
natureza, finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar
legislação referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar
as determinações judiciais.;

8. Segurança e Medicina do Trabalho; Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 01/10/19 01/10/19

2.1. Identificar procedimentos de execução de determinações
judiciais referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a
natureza, finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar
legislação referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar
as determinações judiciais.;

9. Normas referentes às disposições
especiais sobre duração da carga horária e
condições de trabalho;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 08/10/19 08/10/19

2.1. Identificar procedimentos de execução de determinações
judiciais referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a
natureza, finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar
legislação referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar
as determinações judiciais.;

9. Normas referentes às disposições
especiais sobre duração da carga horária e
condições de trabalho;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 22/10/19 22/10/19

3. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios
convencionais e por meios eletrônicos.;

10. Contratos de Trabalho:; 10.1.
Conceito;; 10.2. tipos de contrato;; 10.3.
convenções coletivas;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 29/10/19 29/10/19

3. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios
convencionais e por meios eletrônicos.;

10. Contratos de Trabalho:; 10.1.
Conceito;; 10.2. tipos de contrato;; 10.3.
convenções coletivas;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 05/11/19 05/11/19

3. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios
convencionais e por meios eletrônicos.;

11. Justiça do Trabalho:; 11.1. conceito;;
11.2. competência.;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 12/11/19 12/11/19

3. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios
convencionais e por meios eletrônicos.;

11. Justiça do Trabalho:; 11.1. conceito;;
11.2. competência.;

Aula Expositiva e Dialogada
com o Uso de Data Show 12/11/19 12/11/19

2.1. Identificar procedimentos de execução de determinações
judiciais referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a
natureza, finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar
legislação referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar
as determinações judiciais.; 3. Propagar atos processuais da
área trabalhista, por meios convencionais e por meios
eletrônicos.;

8. Segurança e Medicina do Trabalho; 9.
Normas referentes às disposições especiais
sobre duração da carga horária e condições
de trabalho; 10. Contratos de Trabalho:;
10.1. Conceito;; 10.2. tipos de contrato;;
10.3. convenções coletivas; 11. Justiça do
Trabalho:; 11.1. conceito;; 11.2.
competência.;

Avaliação Escrita Individual e
Dissertativa 19/11/19 19/11/19

2.1. Identificar procedimentos de execução de determinações
judiciais referentes ao Direito do Trabalho, de acordo com a
natureza, finalidade e sua exequibilidade. ; 2.2. Aplicar
legislação referente ao Direito do Trabalho, a fim de executar
as determinações judiciais.; 3. Propagar atos processuais da
área trabalhista, por meios convencionais e por meios
eletrônicos.;

8. Segurança e Medicina do Trabalho; 9.
Normas referentes às disposições especiais
sobre duração da carga horária e condições
de trabalho; 10. Contratos de Trabalho:;
10.1. Conceito;; 10.2. tipos de contrato;;
10.3. convenções coletivas; 11. Justiça do
Trabalho:; 11.1. conceito;; 11.2.
competência.;

Avaliação de Recuperação
Escrita, Individual e
Dissertativa

26/11/19 26/11/19

3. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios
convencionais e por meios eletrônicos.;

11. Justiça do Trabalho:; 11.1. conceito;;
11.2. competência.;

Entrega e Apresentação de
Trabalho em Grupo sobre a
Justiça do Trabalho

03/12/19 03/12/19

3. Propagar atos processuais da área trabalhista, por meios
convencionais e por meios eletrônicos.;

11. Justiça do Trabalho:; 11.1. conceito;;
11.2. competência.;

Entrega e Apresentação de
Trabalho em Grupo sobre a
Justiça do Trabalho

10/12/19 10/12/19

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

1. Analisar os principais
aspectos da Consolidação
das Leis do Trabalho.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Objetividade ;
Organização ; Pertinência das Informações
; Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações propostas.

2. Interpretar a
legislação trabalhista, a
fim de executar as
determinações judiciais.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Objetividade ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações propostas.
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Organização ; Pertinência das Informações
; Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;

3. Analisar métodos e
instrumentos de
propagação de atos
jurídicos trabalhistas, por
meios convencionais e por
meios eletrônicos.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Objetividade ;
Organização ; Pertinência das Informações
; Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;

Síntese oral ou escrita e
desempenho prático das
avaliações 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

Preparação de
Material

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

Preparação das
Avaliações

Preparação de
Material

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)

Preparação de
Material

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Preparação das
Avaliações

Preparação de
Material

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Preparação de
Material Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Preparação de
Material

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)
 
SARAIVA, Renato/ SOUTO, Rafael Tonassi, Direito do Trabalho Concursos Públicos, 22ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2019 - Editora JusPodivm - Salvador -

Bahia.
Apostila Elaborada pelo Professor

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar sobre a Jornada de Trabalho, Férias e 13º Salário
Elaborar 20 Questões sobre Tipos de Contratos de Trabalho
Pesquisar sobre Segurança e Medicina do Trabalho

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor IVAN PETERSON DE CAMARGO ;
Assinatura Data 13/08/2019

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

13/08/2019 13/08 - Semana Jurídica Debate com o Tema: Direito Versus Liberdade Digital

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 151 aprovado pela Portaria Cetec - 733, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - 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 Serviços Jurídicos
Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA
Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Área Jurídica
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: TERESA REGINA GRECO DE LEMOS ;

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

 
Analisar, selecionar e aplicar ferramentas motivacionais da área de Recursos Humanos com base em metodologias específicas para auxiliar na gestão de pessoas,

visando ao desenvolvimento organizacional.
Explorar linhas de pesquisa científica. Demonstrar capacidade de síntese. Selecionar fontes de pesquisa.
Identificar características e aplicar procedimentos de metodologia de pesquisa técnica e científica.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar dados e informações obtidas de pesquisas empíricas e bibliográficas.
2. Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e econômica aos problemas identificados no âmbito da área profissional.

Habilidades
1.1. Identificar demandas e situações-problema no âmbito da área profissional.
1.2. Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo.
1.3. Elaborar instrumentos de pesquisa para desenvolvimento de projetos.
1.4. Constituir amostras para pesquisas técnicas e científicas, de forma criteriosa e explicitada.
1.5. Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.
2.1. Consultar Legislação, Normas e Regulamentos relativos ao projeto.
2.2. Registrar as etapas do trabalho.
2.3. Organizar os dados obtidos na forma de textos, planilhas, gráficos e esquemas.

Bases Tecnológicas
1. Estudo do cenário da área profissional:
1.1. características do setor:
1.1.1. macro e microrregiões
1.2. avanços tecnológicos;
1.3. ciclo de vida do setor;
1.4. demandas e tendências futuras da área profissional;
1.5. identificação de lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de situaçõesproblema do setor
2. Identificação e definição de temas para o TCC:
2.1. análise das propostas de temas segundo os critérios:
2.1.1. pertinência;
2.1.2. relevância;
2.1.3. viabilidade
3. Definição do cronograma de trabalho
4. Técnicas de pesquisa:
4.1. documentação indireta:
4.1.1. pesquisa documental;
4.1.2. pesquisa bibliográfica
4.2. técnicas de fichamento de obras técnicas e científicas;
4.3. documentação direta:
4.3.1. pesquisa de campo;
4.3.2. pesquisa de laboratório;
4.3.3. observação;
4.3.4. entrevista;
4.3.5. questionário
4.4. técnicas de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
4.4.1. questionários;
4.4.2. entrevistas;
4.4.3. formulários etc
5. Problematização
6. Construção de hipóteses
7. Objetivos:
7.1. geral e específicos (Para quê? e Para quem?)
8. Justificativa (Por quê?).
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1.1. Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.; 1. Estudo do cenário da área profissional:;

aula inaugural com apresentação das
bases tecnológicas, metodologia de
ensino e formas de avaliação. Primeiras
discussões sobre a apresentação do
tema.

22/07/19 02/08/19

1.2. Identificar fontes de pesquisa sobre o
objeto em estudo.;

1.1. características do setor:; 1.1.1. macro e
microrregiões;

debates sobre a organização dos
trabalhos 05/08/19 16/08/19

1.2. Identificar fontes de pesquisa sobre o
objeto em estudo.; 1.3. Elaborar instrumentos
de pesquisa para desenvolvimento de projetos.;

1.2. avanços tecnológicos;; 1.3. ciclo de vida do
setor;;

definição dos grupos e pesquisa a
respeito do tema escolhido 19/08/19 30/08/19

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

1.4. demandas e tendências futuras da área
profissional;; 1.5. identificação de lacunas
(demandas não atendidas plenamente) e de
situaçõesproblema do setor;

pesquisas no laboratório 02/09/19 13/09/19

1.3. Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.; 1.5. Aplicar
instrumentos de pesquisa de campo.;

2. Identificação e definição de temas para o
TCC:; 2.1. análise das propostas de temas
segundo os critérios:; 2.1.1. pertinência;; 2.1.2.
relevância;; 2.1.3. viabilidade;

debates pelos grupos 16/09/19 27/09/19

2.2. Registrar as etapas do trabalho.;

3. Definição do cronograma de trabalho; 4.
Técnicas de pesquisa:; 4.1. documentação
indireta:; 4.1.1. pesquisa documental;; 4.1.2.
pesquisa bibliográfica;

apresentação de relatórios pelos
grupos 30/09/19 11/10/19

1.5. Aplicar instrumentos de pesquisa de
campo.; 2.1. Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.;

4.2. técnicas de fichamento de obras técnicas e
científicas;; 4.3. documentação direta:; 4.3.1.
pesquisa de campo;; 4.3.2. pesquisa de
laboratório;; 4.3.3. observação;; 4.3.4.
entrevista;; 4.3.5. questionário;

pré apresentação dos projetos 14/10/19 25/10/19

1.5. Aplicar instrumentos de pesquisa de
campo.; 2.1. Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.; 2.3.
Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.;

4.4. técnicas de estruturação de instrumentos de
pesquisa de campo:; 4.4.1. questionários;; 4.4.2.
entrevistas;; 4.4.3. formulários etc;

aplicação das técnicas ao projeto 28/10/19 08/11/19

1.4. Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada.; 2.1. Consultar Legislação, Normas
e Regulamentos relativos ao projeto.;

5. Problematização; 6. Construção de hipóteses; debates 11/11/19 22/11/19

2.2. Registrar as etapas do trabalho.; 2.3.
Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.;

7. Objetivos:; 7.1. geral e específicos (Para quê?
e Para quem?); elaboração de relatórios 25/11/19 06/12/19

2.3. Organizar os dados obtidos na forma de
textos, planilhas, gráficos e esquemas.; 8. Justificativa (Por quê?).; correção dos trabalhos e atividades de

recuperação 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 dados e
informações obtidas de
pesquisas empíricas e
bibliográficas.

Avaliação Oral ; Participação em Aula ; Portfólio de
Atividades ; Recuperação ;

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

Demonstração de conhecimento, pelo menos
básico, da língua portuguesa, clareza de
raciocínio bem como raciocínio lógico, utilização
de linguagem adequada e de termos técnicos
corretos com objetividade e clareza. O domínio
do aluno sobre a disciplina enquanto trabalho
individual, aquilatando ainda a qualidade do
material escrito e entregue para nota.
Participação do aluno em sala de aula,
mostrando-se atento durante a explanação da
matéria, bem como interessado no assunto em
razão de questionamentos realizados em aula
pertinentes ao assunto tratado no momento.

2. Propor soluções
parametrizadas por
viabilidade técnica e
econômica aos
problemas identificados
no âmbito da área
profissional.

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

Pontualidade e Cumprimento
de Prazos ; Interlocução: Ouvir
e Ser Ouvido ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;

Participação do aluno em sala de aula,
mostrando-se atento durante a explanação da
matéria, bem como interessado no assunto em
razão de questionamentos realizados em aula
pertinentes ao assunto tratado no momento. O
domínio do aluno sobre a disciplina enquanto
trabalho individual, aquilatando ainda a
qualidade do material escrito e entregue para
nota. Demonstração de conhecimento, pelo
menos básico, da língua portuguesa, clareza de
raciocínio bem como raciocínio lógico, utilização
de linguagem adequada e de termos técnicos
corretos com objetividade e clareza.

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

pesquisa laboratório de
informática

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.

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

professor. Acompanhamento das

debates material fornecido
pelo professor

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)
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Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

atividades planejadas pelos
professores

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)

delimitação do tema laboratório de
informática

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

trabalhos laboratório de
informática

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

seminários material fornecido
pelo professor Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

apresentação dos
trabalhos

material fornecido
pelo professor

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)
 
- Manual Prático para Elaboração de Monografia, Vozes Editora,2007. FARIA, Ana Cristina de - Manual de Metodologia da Pesquisa Jurídica, 2ª ed., Sagra Luzzato

Editora, 2001, Macedo, Magda Helena Soares - Manual do Orientação de TCC – Site da Escola
Apostila de metodologia fornecida pelo professor
Apresentação de vídeos sobre desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.
DVD, TV, Notebook, Datashow, Laboratório de Informática (Pesquisas) e Palestras.
internet
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Manual TCC Centro Paula Souza.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
pesquisa no laboratório pelos grupos conforme o tema escolhido para o projeto
apresentar um estudo de caso relacionado ao tema escolhido para a realização do trabalho de conclusão de curso
Relatar as atividades desenvolvidas no semestre sobre o tema abordado para o trabalho de conclusão de curso

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

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
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 TERESA REGINA GRECO DE LEMOS ;
Assinatura Data 09/08/2019

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: 12/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição
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