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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 150 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Marketing
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING
Componente Curricular: Canais de Distribuição
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MARIANA APARECIDA MIRANDA MARTINS;

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

 
• Atuar de maneira autônoma com responsabilidade e ética profissional. • Identificar a organização e seus processos de comercialização. • Relacionar as estratégias

de marketing com a estratégia empresarial. • Analisar perfil e comportamento do consumidor. • Analisar e avaliar os ambientes externos e

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os tipos, características e funções dos canais de distribuição no marketing.
2. Selecionar oportunidades de mercado para canais de distribuição.
3. Implementar as práticas dos canais de distribuição e da logística da empresa.

Habilidades
1.1. Diferenciar os tipos, características e funções dos canais de distribuição.
1.2. Aplicar as políticas, ética e práticas legais nos canais de distribuição.
1.3. Reconhecer a importância dos canais de distribuição para o marketing.
2.1. Participar das decisões no gerenciamento dos canais de distribuição
3.1. Diferenciar canais de distribuição e logística.
3.2. Discernir os canais de distribuição dentro da logística praticada pela empresa.
3.3. Gerenciar a cadeia de suprimentos.

Bases Tecnológicas
1.1. Tipos de canais de distribuição:
1.1.1 diretos;
1.1.2 indiretos;
1.1.3 reverso:
1.1.3.1 logística reversa
1.2. Intermediários de canais:
1.2.1 transacionais;
1.2.2 logística;
1.2.3 facilitação
1.3. Nível de cobertura dos canais:
1.3.1 intensiva;
1.3.2 seletiva;
1.3.3 exclusiva
1.4. Franchising (franquias)
1.5. Regulamentação dos canais:
1.5.1 questões legais;
1.5.2 políticas;
1.5.3 éticas
1.6. Canal do setor de serviços
2.1. Planejamento e desenvolvimento de canal:
2.1.2 análise, limitações, objetivos, opções de canal, avaliação e controle
2.2. Estratégias de canais de distribuição
2.3. Seleção dos canais de distribuição
3.1. Os canais de distribuição e a logística
3.2. Gerenciamento do canal:
3.2.1 gestão da cadeia de suprimentos (supply chain management);
3.2.2 logística integrada

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Diferenciar os tipos,

características e funções dos canais
de distribuição.;

1.1. Tipos de canais de distribuição:; 1.1.1 diretos;; 1.1.2 indiretos;; Aula expositiva 22/07/19 02/08/19

1.1. Diferenciar os tipos,
características e funções dos canais
de distribuição.;

1.1.3 reverso:; 1.1.3.1 logística reversa; Aula dialogada. 05/08/19 16/08/19
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1.2. Aplicar as políticas, ética e
práticas legais nos canais de
distribuição.;

1.2. Intermediários de canais:; 1.2.1 transacionais;; Estudo de caso. Debate. 19/08/19 30/08/19

1.3. Reconhecer a importância dos
canais de distribuição para o
marketing.;

1.2.2 logística;; 1.2.3 facilitação; Discussão. Livros didáticos 02/09/19 13/09/19

2.1. Participar das decisões no
gerenciamento dos canais de
distribuição;

1.3. Nível de cobertura dos canais:; 1.3.1 intensiva;; 1.3.2 seletiva;; Aula expositiva. Dialogada. 16/09/19 27/09/19

2.1. Participar das decisões no
gerenciamento dos canais de
distribuição;

1.3.3 exclusiva; 1.4. Franchising (franquias); Artigos científicos. Aula
expositiva. 30/09/19 11/10/19

3.1. Diferenciar canais de
distribuição e logística.; 1.5. Regulamentação dos canais:; 1.5.1 questões legais;; Leitura e análise em debate. 14/10/19 25/10/19

3.1. Diferenciar canais de
distribuição e logística.; 1.5.2 políticas;; 1.5.3 éticas; 1.6. Canal do setor de serviços; Debate. Análise textual 28/10/19 08/11/19

3.2. Discernir os canais de
distribuição dentro da logística
praticada pela empresa.;

2.1. Planejamento e desenvolvimento de canal:; 2.1.2 análise,
limitações, objetivos, opções de canal, avaliação e controle; 2.2.
Estratégias de canais de distribuição;

Produção textual. Discussão 11/11/19 22/11/19

3.3. Gerenciar a cadeia de
suprimentos.;

2.3. Seleção dos canais de distribuição; 3.1. Os canais de distribuição
e a logística; 3.2. Gerenciamento do canal:; Aula expositiva, dialogada. 25/11/19 06/12/19

3.3. Gerenciar a cadeia de
suprimentos.;

3.2.1 gestão da cadeia de suprimentos (supply chain management);;
3.2.2 logística integrada; Leitura. Aula debate. 09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Analisar os tipos,

características e funções dos
canais de distribuição no
marketing.

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

Argumentação Consistente ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Relacionamento de
Conceitos ;

Aplicação do conteúdo no
cotidiano Pertinência das
informações. Discussão do
conteúdo.

2. Selecionar oportunidades de
mercado para canais de
distribuição.

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

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

Discussão do conteúdo. Aplicação
no cotidiano Desenvolvimento de
novas ideias.

3. Implementar as práticas dos
canais de distribuição e da
logística da empresa.

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

Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Interlocução: Ouvir e
Ser Ouvido ; Relacionamento de
Conceitos ;

Discussão do conteúdo. Aplicação
do conteúdo no cotidiano.
Desenvolvimento de novas ideias e
conceitos.

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

Estudo de caso Livro de Canais de
Distribuição

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

Exercícios em sala Artigos atualizados
na área

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

Avaliação escrita Revistas sobre
Logística

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Exercícios em sala Supply Chain
Management atual

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Estudo de caso Livro didático Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Artigos científicos
atuais Lista de Exercícios

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
PASCARELLA, Roberto. Gestão de Canais de Distribuição. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2013.
5. Novaes, A.G., Alvarenga A.C., Logística Aplicada Suprimento e Distribuição Física, São Paulo:Editora Pioneira, 1994.
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Apostila preparada pelo Professor; Textos, matérias e jornais; Artigos específicos da internet;
DIAS, Sérgio R, Estratégias e Canais de Distribuição, São Paulo: Ed. Atlas, 1993.
Vídeos, Revistas e Sites pertinentes ao Assunto;

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

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

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

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

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

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

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
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 MARIANA APARECIDA MIRANDA MARTINS;
Assinatura Data 07/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 07/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 150 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Marketing
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Marketing
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: JAQUELINE DA SILVA BONADIA ;

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

 
Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing.
Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing.
Interpretar, organizar e controlar o estoque e distribuição de produtos
Utilizar aplicativos informatizados
Aplicar técnicas de negociação
Produzir relatório de visibilidade da empresa na imprensa
Efetuar campanha institucional

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

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

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

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de

fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias
1. Referencial teórico:; 1.1 pesquisa e

compilação de dados; 1.2 produções científicas
Análise dos projetos em

desenvolvimento e
22/07/19 02/08/19
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de forma clara e objetiva por meio de textos e explanações
orais.;

etc; brainstorming entre os grupos

2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção.; 2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.;

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

Estudos voltados para os
projetos através de referências
bibliográficas

05/08/19 16/08/19

2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.;

3. Definição dos procedimentos
metodológicos:; 3.2 fluxograma do processo;

Aula invertida com uso do
laboratório 19/08/19 30/08/19

2.3. Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.;

3.1 cronograma de atividades; 3.2 fluxograma
do processo; 4. Dimensionamento dos recursos
necessários;

Identificação dos recursos e
fluxograma com uso do
laboratório

02/09/19 13/09/19

1.2. Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos e explanações orais.; 2.3. Utilizar de modo
racional os recursos destinados ao projeto.;

3. Definição dos procedimentos
metodológicos:; 4. Dimensionamento dos
recursos necessários; 5. Identificação das
fontes de recursos;

Apresentação dos projetos
pelos grupos 16/09/19 27/09/19

3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.;

3.1 cronograma de atividades; 6. Elaboração
dos dados de pesquisa:; 6.1 seleção; 6.2
codificação; 6.3 tabulação;

Aula expositiva com uso de
datashow e apostila 30/09/19 11/10/19

3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir relatórios sobre
o desenvolvimento do projeto.;

7. Análise dos dados:; 7.1 interpretação; 7.2
explicação; 7.3 especificação;

Análise dos resultados com as
atividades interdisciplinares 14/10/19 25/10/19

3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.;

8. Técnicas para elaboração de relatórios,
gráficos, histogramas;

Apresentação dos projetos e
análise dos diagnósticos
apresentados

28/10/19 08/11/19

3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.;

9. Sistemas de gerenciamento de projeto; 10.
Formatação de trabalhos acadêmicos;

Aula expositiva com análise
dos resultados 11/11/19 22/11/19

3.4. Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.; 10. Formatação de trabalhos acadêmicos; Apresentação dos seminários

dos grupos de projetos 25/11/19 06/12/19

3.4. Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.;

9. Sistemas de gerenciamento de projeto; 10.
Formatação de trabalhos acadêmicos; Apresentação da III Expo TCC 09/12/19 13/12/19

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

1. Planejar as fases de
execução de projetos com base
na natureza e na complexidade
das atividades.

Estudo de Caso ; Portfólio de Atividades ; Participação
em Aula ; Recuperação ;

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

Apresentar nas ações de
endomarketing, e avaliar seus
resultados Apresentar estratégias
de marketing na busca de novos
mercados

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

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ; Portfólio de
Atividades ; Produção Textual ; Recuperação ;

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

Apresentar programas e ações de
fidelização dos clientes Calcular
custo do produto e serviços

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

Participação em Aula ; Portfólio de Atividades ; Produção
Textual ; Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;
Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Criatividade na Resolução de
Problemas ;

Saber estabelecer comunicação
com ambiente interno e externo

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

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Avaliação individual
das atividades

propostas

Apostila e Lista de
exercícios

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

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

Avaliação escrita Apostila Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

Entrega do projeto
word

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Apresentação prévia do
projeto Apostila e Slides Reunião de Curso

Dezembro Avalições Finais .
Atividades avaliativas e

Apresentação na Feira
de TCC do projeto

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de
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recuperação contínua.
Apresentação da III EXPO

TCC

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
• Trabalhos Acadêmicos: Recomendações Práticas. 1 ed. São Paulo: Centro Paula Souza / Copidart, 2003. • Site da Associação Brasileira de Normas Técnicas
Jornais, revistas e sites pertinentes, pesquisas na internet; Google Forms, Google Docs, Google Acadêmico.
Manual de elaboração TCC (Centro Paula Souza). ABNT NBR 14724 de 2016. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. SAMARA, Beatriz

Santos; BARROS, José Carlos. Pesquisa de Marketing: Conceitos e Metodologia.
Normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);
Utilização de celular, notebook, tablet como recurso tecnológico para o melhor andamento das aulas;

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa do projeto TCC

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor JAQUELINE DA SILVA BONADIA ;
Assinatura Data 06/08/2019

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

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 150 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Marketing
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional
Módulo: 3 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.

 
Comprometimento no trabalho. Demonstrar liderança, iniciativa, sensatez e flexibilidade no ambiente de trabalho. Colaborar para um ambiente de motivação e ética

nas relações de trabalho. Trabalhar em equipe reconhecendo o grau de hierarquia. Atuar de forma pró-ativa nas decisões da organização.

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

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

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

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de

trabalho.; 1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor
nas relações de consumo.; 1.4 Identificar as regras e
regulamentos nas práticas trabalhistas das organizações;

1. Conceito do Código de Defesa do
Consumidor.; 2. Fundamentos de Legislação
Trabalhista e Legislação para o Autônomo.;

Aula expositiva e dialogada.
Painel.

22/07/19 02/08/19
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3. Normas e comportamento referentes aos
regulamentos organizacionais.;

2.1 Identificar o contexto de aplicação dos procedimentos na
organização e adequá-los, considerando os critérios dos
órgãos reguladores do setor de atuação.; 3.1 Respeitar as
diferenças individuais e regionais dos colaboradores no âmbito
organizacional.; 3.2 Identificar valores e encorajar as
manifestações de diversidades culturais e sociais.;

4. Imagem pessoal e institucional.; 6.
Definições e técnicas de trabalho; 6.1 Gestão
de autonomia (atribuições e
responsabilidades):;

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

1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas
trabalhistas das organizações; 2.2 Discernir ameaças que
possam comprometer a organização.; 2.3 Potencializar as
oportunidades que impactem na imagem da organização e
resultem em novas relações de negócios e parcerias.;

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

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

1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de
trabalho.; 1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor
nas relações de consumo.; 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência com todos os
envolvidos no processo de construção das relações
profissionais e de consumo.;

1. Conceito do Código de Defesa do
Consumidor.; 3. Normas e comportamento
referentes aos regulamentos
organizacionais.; 4. Imagem pessoal e
institucional.; 6. Definições e técnicas de
trabalho;

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

02/09/19 13/09/19

1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de
trabalho.; 1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor
nas relações de consumo.; 3.1 Respeitar as diferenças
individuais e regionais dos colaboradores no âmbito
organizacional.; 3.3 Utilizar técnicas de aprimoramento das
práticas de convivência com todos os envolvidos no processo
de construção das relações profissionais e de consumo.;

1. Conceito do Código de Defesa do
Consumidor.; 3. Normas e comportamento
referentes aos regulamentos
organizacionais.; 5. Definições de trabalho
voluntário; 6. Definições e técnicas de
trabalho; 6.1 Gestão de autonomia
(atribuições e responsabilidades):;

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

1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas
trabalhistas das organizações; 2.1 Identificar o contexto de
aplicação dos procedimentos na organização e adequá-los,
considerando os critérios dos órgãos reguladores do setor de
atuação.; 3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais
dos colaboradores no âmbito organizacional.;

3. Normas e comportamento referentes aos
regulamentos organizacionais.; 4. Imagem
pessoal e institucional.; 6.1.1 de liderança;
6.1.2 em equipe.;

Estudo dirigido e aulas
orientadas Devolutiva da
avaliação

30/09/19 11/10/19

3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de
diversidades culturais e sociais.; 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência com todos os
envolvidos no processo de construção das relações
profissionais e de consumo.; 4.1 Identificar e respeitar as
ações de promoção de direitos humanos.;

5.1 Lei Federal 9.608/98; 8. Cidadania,
relações pessoais e do trabalho.; 9.
Declaração Universal dos Direitos Humanos,
convenções e Direitos Humanos no Brasil.;

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

1.3 Identificar o papel da legislação no exercício do trabalho
voluntário.; 3.2 Identificar valores e encorajar as
manifestações de diversidades culturais e sociais.; 4.1
Identificar e respeitar as ações de promoção de direitos
humanos.;

5. Definições de trabalho voluntário; 5.1 Lei
Federal 9.608/98; 5.2 Lei Estadual nº
10.335/99; 5.3 Deliberações CEETEPS Nº1
/2004.;

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

3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de
diversidades culturais e sociais.; 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência com todos os
envolvidos no processo de construção das relações
profissionais e de consumo.; 4.1 Identificar e respeitar as
ações de promoção de direitos humanos.;

4. Imagem pessoal e institucional.; 5.
Definições de trabalho voluntário; 6.
Definições e técnicas de trabalho; 7. Código
de ética nas organizações;

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

3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de
diversidades culturais e sociais.; 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência com todos os
envolvidos no processo de construção das relações
profissionais e de consumo.; 4.1 Identificar e respeitar as
ações de promoção de direitos humanos.; 4.2 Aplicar
procedimentos de responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.;

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

Estudo dirigido e aulas
orientadas Devolutiva da
avaliação

25/11/19 06/12/19

3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos
colaboradores no âmbito organizacional.; 4.1 Identificar e
respeitar as ações de promoção de direitos humanos.; 4.2
Aplicar procedimentos de responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.; 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor cultural às práticas de
sustentabilidade.;

10. Economia criativa; 10.1 Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.; 11. Respeito
à diversidade cultural e social.; 12.
Responsabilidade social/sustentabilidade;
12.1 Procedimentos para área de
“Marketing”.;

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. Analisar os Códigos de Defesa do

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

Autoavaliação ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Coerência/Coesão ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ;

Analisa os Códigos de Defesa do
Consumidor, da legislação
trabalhista, do trabalho voluntário
e as regras organizacionais

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

Participação em Aula ; Recuperação ; Avaliação Prática ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ; Interlocução:
Ouvir e Ser Ouvido ;

Avalia procedimentos adequados
a fim de promover a imagem
organizacional

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

Avaliação Escrita ; Produção Textual ; Recuperação ;

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

Relaciona as técnicas e métodos
de trabalho com valores de
cooperação, iniciativa e autonomia
pessoal e organizacional

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

Seminário/Apresentação ; Produção Textual ;
Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ;

Analisa a importância da
responsabilidade social e
sustentabilidade na formação
profissional e ética do cidadão

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para

Prova oral Lista de temas 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 
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g
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

realizar as atividades deixadas pelo
professor

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 escrita Lista de questões

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)

Questões de estudo Lista de tarefas Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Prova oral Lista de exercícios Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Prova escrita e
pesquisa

Lista de questões e
temas Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Pesquisa e
apresentação de

seminário
Temas estudados

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)
 
Código de Ética do Consumidor. CARPIGIANI, B. Psicologia: das raízes aos movimentos contemporâneos. 2ª ed. rev. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2004.

CHANLAT, Jean-François. O Indivíduo na Organização: Dimensões Esquecidas. Volumes I, II e III. São Paulo: Atlas Editora S.A., 1996.
Ética e Marketing Social - Andreasen,Alan R.
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).
FREITAS, M. J. de. Cultura Organizacional: Identidade sedução e carisma. 5ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 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.
GUERIERO. S (Org.). Antropos e Psique. São Paulo: Editora Olho d’água, 2001. KOTLER, P. & KELLER K. L. Administração de Marketing. 12ª ed. São Paulo: Pearson

Prentice Hall, 2006.
MAGALHÃES, D. Superdicas par administrar o tempo e aproveitar melhor a vida. São Paulo: Saraiva, 2008. PIERRY, F. Seleção por Competências. São Paulo: Vetor

Editora, 2006.
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).
REVISTAS, JORNAIS, CODIGOS E LEGISLAÇÕES
SILVA, S. A. da A. (Org.) Cultura: cognição e afetividade: a sociedade em movimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. SROUR, R. H. Poder, cultura e ética nas

organizações: o desafio nas formas de gestão. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 4ª reimpressão.
Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU)
Deliberação CEETEPS n° 01/2004
Lei estadual n° 10.335/10
Leis Federais n°s 9.608/98 e 10.748/10
ARENDT, Hannah. Sobre a violência. 3. ed. Trad. André Duarte. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001
Chiavenato, Idalberto. Gerenciamento de Pessoas, Rio de Janeiro, Makron Books, 1996
Chiavenato, Idalberto. Gestão de Pessoas, Rio de Janeiro, Editora Campus, 1999.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o passo decisivo para a administração participativa. São Paulo: Campus, 2008.
Código de Ética Profissional. Legislação Específica.
Leis do Voluntariado. NÚCLEO BÁSICO VOLUME 1 – Ética e Cidadania Organizacional.
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.
TRACKENBERG. L. A Complexidade das Organizações. Psicologia, Ciência e Religião, 1999, 19 (1), 14-29. VASCONSELOS, E. & HEMSLEY, J. R. Estrutura das

Organizações. 4ª ed. São Paulo: Cegage Learning, 2008.
Vídeos Motivacionais

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O aluno comunica e preenche formulário sobre desempenho
O aluno está presente participando com interesse. E contém os registros das aulas.
O aluno pesquisa tema dado e apresenta trabalho oral e escrito

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
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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 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: 06/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 150 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Marketing
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING
Componente Curricular: Espanhol instrumental II
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: FLAVIANA BARROS LUNA MOYSES ;

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

 
Analisar perfil e comportamento do consumidor.
Compreender textos e documentos.
Comunicar nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa, inglesa e espanhola, utilizando terminologia própria.
Conceber técnicas e ferramentas mercadológicas diferenciadas para atração de clientes/ consumidores.
Ler textos e documentos.
Participar na elaboração do plano de marketing.
Reconhecer e analisar o mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou serviço para tomada de decisões.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar textos técnicos.
2. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia pretendida.
3. Identificar a língua espanhola como instrumento de acesso à informação, às outras culturas e grupos sociais.
4. Distinguir as variantes linguísticas da língua espanhola.
5. Analisar e interpretar textos técnicos em espanhol.

Habilidades
1.1 Identificar a ideia principal do texto.
2.1 Identificar a sequência de fatos apresentadas no texto.
3.1 Identificar estruturas básicas da língua espanhola.
4.1 Utilizar expressões cotidianas relativas à área de vendas.
5.1 Expressar-se com simplicidade e clareza em sua área de atuação.

Bases Tecnológicas
1. Comunicação:
1.1 leitura dos números e das horas;
1.2 desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;
1.3 caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de diferentes povos/ consumidor
2. Gramática:
2.1 classes de palavras;
2.2 verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;
2.3 expressões adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional do verbo;
2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho
3. Técnicas de elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças publicitárias
4. Estratégias de tradução textual
5. Vocabulário:
5.1 falsos cognatos (palabras heterosemánticas);
5.2 glossário mercadológico

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

principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

Aula lnaugural - Integração
com os cursos modulares. 22/07/19 02/08/19

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso

Aulas dialogadas e
participativas. - Aplicação de
atividade para percepção de
entendimento da matéria.

05/08/19 16/08/19
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básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

Aulas expositivas, dialogadas
e participativas com uso de
recursos áudio/visuais quando
necessário e possível. -
Aplicação de atividade para
percepção de entendimento da
matéria.

19/08/19 30/08/19

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

Estudo dirigido - Atividades
avaliativas em grupo. - Aulas
expositivas, dialogadas e
participativas com uso de
recursos áudio/visuais quando
necessário e possível. -
Aplicação de atividade para
percepção de entendimento da
matéria.

02/09/19 13/09/19

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

Aulas expositivas, dialogadas
e participativas com uso de
recursos áudio/visuais quando
necessário e possível. -
Aplicação de atividade para
percepção de entendimento da
matéria.

16/09/19 27/09/19

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

Aulas dialogadas e
participativas. - Aplicação de
atividade para percepção de
entendimento da matéria.

30/09/19 11/10/19

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

Aulas expositivas, dialogadas
e participativas com uso de
recursos áudio/visuais quando
necessário e possível. -
Aplicação de atividade para
percepção de entendimento da
matéria.

14/10/19 25/10/19

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

Estudo dirigido: Atividades
avaliativas em grupo. - Aulas
expositivas, dialogadas e
participativas.

28/10/19 08/11/19

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

Aulas expositivas, dialogadas
e participativas com uso de
recursos áudio/visuais quando
necessário e possível. -
Aplicação de atividade para
percepção de entendimento da
matéria.

11/11/19 22/11/19

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões
cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional
do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

Conclusão dos seminários. -
Apresentação dos TCC 25/11/19 06/12/19

1.1 Identificar a ideia
principal do texto.; 2.1
Identificar a sequência de
fatos apresentadas no texto.;
3.1 Identificar estruturas
básicas da língua espanhola.;
4.1 Utilizar expressões

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 1.2
desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;; 1.3
caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de
diferentes povos/ consumidor; 2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2
verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso
do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;; 2.3 expressões
adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional

Aula Participativa -
Encerramento do semestre e
entrega das notas.

09/12/19 13/12/19
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cotidianas relativas à área de
vendas.; 5.1 Expressar-se
com simplicidade e clareza
em sua área de atuação.;

do verbo;; 2.4 diferença de uso entre Muy e Mucho; 3. Técnicas de
elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos
cognatos (palabras heterosemánticas);; 5.2 glossário mercadológico;

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

1. Interpretar textos técnicos. Produção Textual ; Participação em Aula ; Autoavaliação
; Recuperação ;

Coerência/Coesão ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Pertinência das Informações ;

Desempenho prático que
evidencie o uso de textos do
idioma para a língua materna e
vice-versa;

2. Escolher o registro adequado à
situação na qual se processa a
comunicação e o vocábulo que
melhor reflita a ideia pretendida.

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

Adequação ao Público Alvo ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Comunicabilidade ;
Relacionamento de Conceitos ;

Respostas organizadas e
embasadas nos conceitos
trabalhados;

3. Identificar a língua espanhola
como instrumento de acesso à
informação, às outras culturas e
grupos sociais.

Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ; Estudo de
Caso ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Relacionamento de Ideias
;

Capacidade e interesse em
aprofundar conhecimentos nos
assuntos propostos;

4. Distinguir as variantes
linguísticas da língua espanhola.

Avaliação Escrita ; Simulações ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Coerência/Coesão ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Atendimento às
Normas ; Pertinência das
Informações ;

Capacidade de compreender o
que se pede;

5. Analisar e interpretar textos
técnicos em espanhol.

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

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Pertinência das Informações ;
Comunicabilidade ;

Desempenho prático que
evidencie o uso de textos do
idioma para a língua materna e
vice-versa;

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

Elaboração de
atividades avaliativas e

estratégias de
recuperação contínua.

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Elaboração de
atividades avaliativas e

estratégias de
recuperação contínua.

Desenvolvimento de
material didático.
Atividades com

vídeo.

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)

Elaboração de
atividades avaliativas e

estratégias de
recuperação contínua.

Desenvolvimento de
material didático.
Atividades com

música.

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Elaboração de
atividades avaliativas e

estratégias de
recuperação contínua.

Desenvolvimento de
material didático.

Atividades de
produção de texto.

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Elaboração de
atividades avaliativas e

estratégias de
recuperação contínua.

Desenvolvimento de
material didático.
Atividades com

diálogos.

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Espanhola Série Brasil. São Paulo: Ática: 2005. MELONE, Enrique, MENÓN Lorena; Tiempo Español: São Paulo: Atual: 2007
FANJUL, Adrián. Gramática y Práctica de Español para Brasileños. São Paulo: Santillana, 2011.
Livro: Cercanía Joven - 1,2 y 3
Livro: Clave - Español Para El Mundo 1ªedición
Livro: En Equipo.es – Curso de Español a los negocios.
Livro: Nuevo Ven 1 y 2
Sites: www.rae.es www.ver-taal.com; www.todoele.com;

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
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Atividade Extra
Atividades de compreensão textual. Exercícios de acordo com o conteúdo desenvolvido em sala.

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

IX – Identificação:
Nome do Professor FLAVIANA BARROS LUNA MOYSES ;
Assinatura Data 07/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 07/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 150 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Marketing
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING
Componente Curricular: Inglês Instrumental II
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: CAROLINA PRADO CARDEAL ;

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

 
Desenvolver a comunicação com o mercado. Interpretar textos em nomenclaturas vernácula e estrangeiras. Verificar opiniões do cliente. Utilizar meios e veículos da

comunicação. Ler textos e documentos. Compreender textos e documentos.
Comunicar-se em contextos profissionais , em língua portuguesa e estrangeira,adotando postura ética.
Sensibilizar equipes para utilização de novas tecnologias.Orientar sobre procedimentos técnicos.
Expressar-se utilizando terminologia vocabular em língua estrangeira.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar textos técnicos.
2. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia pretendida.
3. Identificar a língua inglesa como instrumento de acesso à informação, às outras culturas e grupos sociais.
4. Distinguir as variantes linguísticas da língua inglesa.
5. Analisar e interpretar textos técnicos em inglês.

Habilidades
1.1 Identificar a ideia principal do texto.
2.1 Identificar a sequência de fatos apresentadas no texto.
3.1 Identificar estruturas básicas da língua inglesa.
4.1 Utilizar expressões cotidianas relativas à área de Vendas.
5.1 Expressar-se com simplicidade e clareza em sua área de atuação.

Bases Tecnológicas
1. Comunicação:
1.1 leitura dos números e das horas;
1.2 desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em marketing;
1.3 caracterização do público a partir da cultura e do comportamento de diferentes povos/ consumidor
2. Gramática:
2.1 classes de palavras;
2.2 verbos e pronomes reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso do imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;
2.3 expressões adverbiais de tempo e uso das conjunções na persuasão, tempo condicional do verbo
3. Técnicas de elaboração de diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças publicitárias
4. Estratégias de tradução textual
5. Vocabulário:
5.1 falsos cognatos (palavras heterosemânticas);
5.2 glossário mercadológico

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Identificar a ideia principal do

texto.; 3.1 Identificar estruturas
básicas da língua inglesa.;

1. Comunicação:; 1.2 desenvolvimento de textos para o plano de
comunicação em marketing;;

Aula expositiva e
dialogada;lista de exercícios 22/07/19 02/08/19

1.1 Identificar a ideia principal do
texto.; 3.1 Identificar estruturas
básicas da língua inglesa.;

1. Comunicação:; 1.1 leitura dos números e das horas;; 2.
Gramática:;

Aula expositiva e
dialogada;lista de exercícios 05/08/19 16/08/19

1.1 Identificar a ideia principal do
texto.;

1.2 desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em
marketing;; 2. Gramática:;

Aula expositiva e
dialogada;Pesquisa 19/08/19 30/08/19

1.1 Identificar a ideia principal do
texto.;

1.2 desenvolvimento de textos para o plano de comunicação em
marketing;;

Aula expositiva e
dialogada;leitura e
interpretação de textos
técnicos; lista de exercícios

02/09/19 13/09/19

2.1 Identificar a sequência de fatos
apresentadas no texto.;

1.3 caracterização do público a partir da cultura e do
comportamento de diferentes povos/ consumidor;

Aula expositiva e
dialogada;leitura e
interpretação de textos;
avaliação escrita.

16/09/19 27/09/19

4.1 Utilizar expressões cotidianas
relativas à área de Vendas.;

2. Gramática:; 2.1 classes de palavras;; 2.2 verbos e pronomes
reflexivos, verbos no pretérito simples e no composto, uso do
imperativo na linguagem do marketing, e o futuro;;

Aula expositiva e
dialogada;leitura e

30/09/19 11/10/19
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interpretação de textos
técnicos;lista de exercícios

4.1 Utilizar expressões cotidianas
relativas à área de Vendas.;

2.3 expressões adverbiais de tempo e uso das conjunções na
persuasão, tempo condicional do verbo; 3. Técnicas de elaboração de
diferentes tipos de texto a partir de diferentes tipos de peças
publicitárias; 4. Estratégias de tradução textual;

Aula expositiva e
dialogada;lista de
exercícios;Trabalho/Pesquisa

14/10/19 28/10/19

4.1 Utilizar expressões cotidianas
relativas à área de Vendas.; 5. Vocabulário:; 5.1 falsos cognatos (palavras heterosemânticas);; Aula expositiva e

dialogada;lista de exercícios 28/10/19 08/11/19

5.1 Expressar-se com simplicidade e
clareza em sua área de atuação.;

5. Vocabulário:; 5.1 falsos cognatos (palavras heterosemânticas);;
5.2 glossário mercadológico;

Aula expositiva e
dialogada;lista de exercícios 11/11/19 22/11/19

3.1 Identificar estruturas básicas da
língua inglesa.; 5.1 Expressar-se com
simplicidade e clareza em sua área de
atuação.;

5. Vocabulário:; 5.2 glossário mercadológico;
Aula expositiva e

dialogada;lista de exercícios
avaliação escrita

25/11/19 06/12/19

4.1 Utilizar expressões cotidianas
relativas à área de Vendas.; 5.1
Expressar-se com simplicidade e
clareza em sua área de atuação.;

5.1 falsos cognatos (palavras heterosemânticas);; 5.2 glossário
mercadológico;

Aula expositiva e
dialogada;lista de exercícios 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 textos técnicos. Avaliação Escrita ; Produção Textual ; Lista de Exercícios
; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita
; Coerência/Coesão ;
Comunicabilidade ; Relacionamento
de Conceitos ;

Demonstrar clareza na
compreensão do conceitos
estudados.

2. Escolher o registro adequado
à situação na qual se processa a
comunicação e o vocábulo que
melhor reflita a ideia
pretendida.

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

Coerência/Coesão ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Objetividade ; Organização ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;

Domínio dos aspectos
contextuais referentes ao registro.

3. Identificar a língua inglesa
como instrumento de acesso à
informação, às outras culturas e
grupos sociais.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita
; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Objetividade ;
Pertinência das Informações ;

Demonstrar clareza na
compreensão do conceitos
estudados.

4. Distinguir as variantes
linguísticas da língua inglesa.

Lista de Exercícios ; Produção Textual ;
Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;

Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;
Coerência/Coesão ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Comunicabilidade ;

Domínio dos aspectos
contextuais referentes ao registro.

5. Analisar e interpretar textos
técnicos em inglês.

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

Atendimento às Normas ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Objetividade ; Organização ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;

Demonstrar clareza na
compreensão do conceitos
estudados.

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

Produção textual
Lista de exercícios

Produção textual
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 re

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

professor.
acompanhamento das atividades

planejadas pelo professor.

Trabalho Trabalho

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

Avaliação escrita Avaliação escrita Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

Produção textual
Lista de exercícios

Produção textual
Lista de exercícios

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Avaliação escrita Avaliação escrita Reunião de Curso

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

Trabalho Trabalho

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
FITZGERALD, J. Business Administration. São Paulo: SBS Editora, 2002.
Inglês Pratico Para Administraçao - Livro por Amaury Flavio Silva Business English Course Book - David Cotton, Simon Kent, David Falvey
Textos impressos da internet relacionado a área de Marketing. Dicionário Oxford - Inglês-Português/Português -Inglês

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa na internet sobre terminologia da área técnica e elaboração de texto.

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

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

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

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

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

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
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 CAROLINA PRADO CARDEAL ;
Assinatura Data 07/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 07/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 150 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Marketing
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING
Componente Curricular: Empreendedorismo
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MARCIO RODRIGUES;

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

 
Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing. Auxiliar na elaboração no plano de marketing. Realizar estratégias de marketing e vendas de forma ética.

Desenvolver a comunicação com o mercado. Identificar o comportamento de consumidores. Interpretar, organizar e controlar o estoque

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar o contexto socioeconômico e político tendo em vista a prática empreendedora
2. Avaliar pesquisas de mercado de trabalho para detectar demandas.
3. Detectar e avaliar oportunidades de mercado, avaliando os potenciais concorrentes, consumidores e fornecedores.
4. Planejar, monitorar e avaliar projetos no âmbito dos negócios da empresa.

Habilidades
1.1. Identificar as variáveis socioeconômicas e políticas do mercado.
1.2. Desenvolver a empregabilidade de acordo com o mercado globalizado.
1.3. Desenvolver comportamentos empreendedores.
1.4. Identificar oportunidades de negócios.
1.5. Aplicar os princípios de empreendedorismo e intraempreendedorismo.
2.1. Realizar pesquisa de mercado de trabalho
2.2. Avaliar as demandas do mercado de trabalho.
2.3. Interpretar dados estatísticos e mercado de trabalho.
3.1. Acompanhar as tendências de mercado identificando oportunidades para novos projetos.
3.2. Determinar os potenciais concorrentes, consumidores e fornecedores.
3.3. Articular e executar o plano de negócio no âmbito legal e operacional
3.4. Estabelecer objetivos e ações para serem implantados a longo, médio e curto prazo.
4.1. Aplicar ações adequadas às características da organização.
4.2. Estimar estratégias dos negócios, buscando manter-se alinhado aos desejos dos clientes.
4.3. Colaborar na concepção instituições de apoio às empresas de pequeno, médio e grande porte.
4.4. Selecionar as práticas administrativas nas empresas de micro pequeno, médio e grande porte.

Bases Tecnológicas
1. Contexto socioeconômico e político:
1.1 empregabilidade, o desenvolvimento da vantagem competitiva no mercado;
1.2 características e habilidades do empreendedor;
1.3 importância da ética no comportamento empreendedor;
1.4 empreendedorismo no marketing;
1.5 intraempreendedorismo;
1.6 networking
2. Empresa e sociedade:
2.1 a empresa e o atendimento as demandas do mercado;
2.2 visão dos empresários e o processo evolutivo das empresas;
2.3 evolução do mercado x empreendedorismo;
2.4 modelo funcional de empresas;
2.5 ciclo de vida das empresas;
2.6 inter-relações dos fatores de sucesso
3. Planejamento do negócio:
3.1 negócio;
3.2 metodologia de projeto de produto e serviço;
3.3 valor agregado;
3.4 plano de negócios:
3.4.1 estabelecimento de objetivos e metas;
3.4.2 clientes – busca de oportunidades e demanda no mercado;
3.4.3 descrição dos produtos ou serviços;
3.4.4 análise dos concorrentes;
3.4.5 localização;
3.4.6 métodos de marketing;
3.4.7 fornecedores;
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3.4.8 viabilidade econômica/ financeira;
3.4.9 determinação de preços;
3.4.10 orçamentação;
3.4.11 benchmarking
4. Constituição de empresas:
4.1 introdução e conceitos preliminares e passos para registrar uma empresa;
4.2 forma jurídica das empresas
4.3 contrato social;
4.4 microempresa, empresa de pequeno, médio e grande porte:
4.4.1 conceito;
4.4.2 enquadramento;
4.4.3 legislação e declaração;
4.4.4 nome comercial e a marca (razão social e fantasia);
4.4.5 inscrições, registros e autorizações diversas;
4.4.6 aspectos tributários

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Identificar as variáveis

socioeconômicas e políticas do mercado.;
1.2. Desenvolver a empregabilidade de
acordo com o mercado globalizado.;

1. Contexto socioeconômico e político:; 1.1 empregabilidade,
o desenvolvimento da vantagem competitiva no mercado;;
1.2 características e habilidades do empreendedor;; 1.3
importância da ética no comportamento empreendedor;;

Aula Inaugural e Apresentação
do PTD 22/07/19 02/08/19

1.3. Desenvolver comportamentos
empreendedores.; 1.4. Identificar
oportunidades de negócios.; 1.5. Aplicar os
princípios de empreendedorismo e
intraempreendedorismo.;

1.4 empreendedorismo no marketing;; 1.5
intraempreendedorismo;; 1.6 networking; Aula expositiva e dialogada 05/08/19 16/08/19

2.1. Realizar pesquisa de mercado de
trabalho; 2. Empresa e sociedade:; Orientação à pesquisa 19/08/19 30/08/19

2.2. Avaliar as demandas do mercado de
trabalho.; 2.3. Interpretar dados estatísticos
e mercado de trabalho.;

2.1 a empresa e o atendimento as demandas do mercado;;
2.2 visão dos empresários e o processo evolutivo das
empresas;; 2.3 evolução do mercado x empreendedorismo;;
2.4 modelo funcional de empresas;; 2.5 ciclo de vida das
empresas;; 2.6 inter-relações dos fatores de sucesso;

Estudo de caso 02/09/19 13/09/19

3.1. Acompanhar as tendências de mercado
identificando oportunidades para novos
projetos.;

3. Planejamento do negócio:; 3.1 negócio;; Leitura, reflexão e debate em
sala de aula 16/09/19 27/09/19

3.2. Determinar os potenciais concorrentes,
consumidores e fornecedores.;

3.2 metodologia de projeto de produto e serviço;; 3.3 valor
agregado;; 3.4 plano de negócios:; 3.4.1 estabelecimento de
objetivos e metas;; 3.4.2 clientes – busca de oportunidades e
demanda no mercado;; 3.4.3 descrição dos produtos ou
serviços;; 3.4.4 análise dos concorrentes;;

Aula expositiva com aplicação
de exercícios 30/09/19 11/10/19

3.3. Articular e executar o plano de negócio
no âmbito legal e operacional;

3.4.5 localização;; 3.4.6 métodos de marketing;; 3.4.7
fornecedores;; 3.4.8 viabilidade econômica/ financeira;; 3.4.9
determinação de preços;;

Pesquisa e reflexão 14/10/19 25/10/19

3.4. Estabelecer objetivos e ações para
serem implantados a longo, médio e curto
prazo.;

3.4.10 orçamentação;; 3.4.11 benchmarking; Aula expositiva e dialogada 28/10/19 08/11/19

4.1. Aplicar ações adequadas às
características da organização.;

4. Constituição de empresas:; 4.1 introdução e conceitos
preliminares e passos para registrar uma empresa;; 4.2 forma
jurídica das empresas;

Simulação e orientação 11/11/19 22/11/19

4.2. Estimar estratégias dos negócios,
buscando manter-se alinhado aos desejos
dos clientes.; 4.3. Colaborar na concepção
instituições de apoio às empresas de
pequeno, médio e grande porte.;

4.3 contrato social;; 4.4 microempresa, empresa de
pequeno, médio e grande porte:; 4.4.1 conceito;; 4.4.2
enquadramento;; 4.4.3 legislação e declaração;; 4.4.4 nome
comercial e a marca (razão social e fantasia);;

Trabalho em grupo 25/11/19 06/12/19

4.4. Selecionar as práticas administrativas
nas empresas de micro pequeno, médio e
grande porte.;

4.4.5 inscrições, registros e autorizações diversas;; 4.4.6
aspectos tributários; Orientação, reflexão e debate 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 o contexto

socioeconômico e político tendo em
vista a prática empreendedora

Avaliação Prática ; Observação Direta ; Relatório ;
Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Organização ;
Relacionamento de Conceitos ;

Desenvolvimento de argumentos
sustentáveis e expressão dos
mesmos

2. Avaliar pesquisas de mercado de
trabalho para detectar demandas. Observação Direta ; Estudo de Caso ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Cumprimento dos prazos e
participação nas atividades

3. Detectar e avaliar oportunidades
de mercado, avaliando os potenciais
concorrentes, consumidores e
fornecedores.

Relatório ; Estudo de Caso ; Recuperação ;
Objetividade ;

Coerência/Coesão ;
Relacionamento de Conceitos ;

Execução das atividades
individuais e em grupo

4. Planejar, monitorar e avaliar
projetos no âmbito dos negócios da
empresa.

Estudo de Caso ; Seminário/Apresentação ; Relatório ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;

Participação e execução de
trabalho individual e em grupo,
apresentando suas ideias e
argumentações.

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:

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para

Revisão da Matéria,
Avaliação e Orientação

Lista de Exercícios e
Leitura de Textos

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 
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Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

realizar as atividades deixadas pelo
professor

de Estudos

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 re

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Revisão da Matéria,
Avaliação e Orientação

de Estudos

Lista de Exercícios e
Leitura de Textos

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)

Revisão da Matéria,
Avaliação e Orientação

de Estudos

Lista de Exercícios e
Leitura de Textos

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

Revisão da Matéria,
Avaliação e Orientação

de Estudos

Lista de Exercícios e
Leitura de Textos

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Revisão da Matéria,
Avaliação e Orientação

de Estudos

Lista de Exercícios e
Leitura de Textos Reunião de Curso

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

Revisão da Matéria,
Avaliação e Orientação

de Estudos

Lista de Exercícios e
Leitura de Textos

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 do Empreendedorismo e Gestão - Fundamentos, Estratégias e Dinâmicas - Bernardi, Luiz Antônio - 2012 - Editora Atlas
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing: Editora: Prentice-Hall, 2000. Material cedido pelo SEBRAE para orientações de micro e pequenos

empresários

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Trabalho em grupo - Desenvolvimento de um Plano de Negócios

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

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
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 MARCIO RODRIGUES;
Assinatura Data 07/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 07/08/19

____________________________________
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. 150 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Marketing
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING
Componente Curricular: Marketing Institucional
Módulo: 3 C. H. Semanal: 5,00
Professor: MARIA DE FATIMA MARTINS ;

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

 
Analisar e avaliar os ambientes externos e internos
Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing
Auxiliar na elaboração no plano de marketing
Comunicar-se para diversos tipos de mercado
Conceber técnicas e ferramentas mercadológicas diferenciadas para atração de clientes/ consumidores.
Criar e produzir variadas estratégias de comunicação com o mercado
Desenvolver a comunicação com o mercado
Participar na elaboração do plano de marketing
Relacionar as estratégias de marketing com a estratégia empresarial
Utilizar meios e veículos da comunicação

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os planejamentos e os componentes mercadológicos.
2. Analisar o posicionamento da imagem da marca no mercado
3. Diagnosticar as ações e estratégias de gestão da imagem corporativa.

Habilidades
1.1. Colaborar na criação e desenvolvimento das declarações institucionais visão, missão, valores de uma empresa.
1.2. Assessorar as decisões de planejamento.
2.1. Definir posicionamento da imagem da marca ou empresa.
2.2. Avaliar a percepção do posicionamento da marca no mercado.
3.1. Definir estratégias de comunicação mercadológica para a imagem da marca ou empresa.
3.2. Definir ações de gestão da imagem corporativa.

Bases Tecnológicas
1.1. Conceito de planejamento:
1.1.1 estratégico;
1.1.2 tático;
1.1.3 operacional
1.2. Declarações institucionais
1.2.1 missão;
1.2.2 visão;
1.2.3 valores e princípios
1.3. Análise de ambientes
1.3.1 internos e externos (SWOT);
1.3.2 stakeholders:
1.3.2.1 grupos de influência e interesse
1.4. Diagnóstico de comunicação institucional
2.1. Posicionamento de imagem institucional no mercado
2.2. Gerenciamento da imagem da marca:
2.2.1 estratégias de escolha da adoção de ações para a comunicação mercadológica;
2.2.2 planejamento da comunicação mercadológica da imagem da marca
3.1. Estratégias de comunicação:
3.1.1 institucional;
3.1.2 identidade corporativa;
3.1.3 imagem corporativa;
3.1.4 imagem da marca;
3.1.5 imagem do produto;
3.1.6 comunicação interna (endomarketing)
3.2. Propaganda institucional;
3.3. Gestão de imagem corporativa

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
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Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Colaborar na criação e desenvolvimento das

declarações institucionais visão, missão, valores de
uma empresa.;

1.1. Conceito de planejamento:;
Aula Inaugural com

apresentação do professor, da
matéria e bases tecnológicas

22/07/19 02/08/19

1.1. Colaborar na criação e desenvolvimento das
declarações institucionais visão, missão, valores de
uma empresa.; 1.2. Assessorar as decisões de
planejamento.;

1.1. Conceito de planejamento:; 1.1.1
estratégico;; 1.1.2 tático;; 1.1.3 operacional;

Aula diagnóstica de revisão
das estratégias de marketing e
introdução a matéria Marketing
Institucional.

05/08/19 16/08/19

2.1. Definir posicionamento da imagem da marca ou
empresa.;

1.2. Declarações institucionais; 1.2.1 missão;;
1.2.2 visão;; 1.2.3 valores e princípios;

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

19/08/19 30/08/19

1.2. Assessorar as decisões de planejamento.; 2.2.
Avaliar a percepção do posicionamento da marca no
mercado.;

1.3. Análise de ambientes; 1.3.1 internos e
externos (SWOT);; 1.3.2 stakeholders:; 1.3.2.1
grupos de influência e interesse; 1.4. Diagnóstico
de comunicação institucional;

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

02/09/19 13/09/19

1.1. Colaborar na criação e desenvolvimento das
declarações institucionais visão, missão, valores de
uma empresa.; 1.2. Assessorar as decisões de
planejamento.; 2.1. Definir posicionamento da imagem
da marca ou empresa.; 2.2. Avaliar a percepção do
posicionamento da marca no mercado.;

1.1. Conceito de planejamento:; 1.2. Declarações
institucionais; 1.3. Análise de ambientes;

Atividade para fixação e
verificação da matéria. 16/09/19 27/09/19

1.1. Colaborar na criação e desenvolvimento das
declarações institucionais visão, missão, valores de
uma empresa.; 1.2. Assessorar as decisões de
planejamento.; 2.1. Definir posicionamento da imagem
da marca ou empresa.; 2.2. Avaliar a percepção do
posicionamento da marca no mercado.;

1.1. Conceito de planejamento:; 1.2. Declarações
institucionais; 1.3. Análise de ambientes;

Atividade avaliativa de
recuperação. 30/09/19 11/10/19

3.1. Definir estratégias de comunicação
mercadológica para a imagem da marca ou empresa.;

2.1. Posicionamento de imagem institucional no
mercado; 2.2. Gerenciamento da imagem da
marca:; 2.2.1 estratégias de escolha da adoção de
ações para a comunicação mercadológica;; 2.2.2
planejamento da comunicação mercadológica da
imagem da marca;

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

14/10/19 25/10/19

3.1. Definir estratégias de comunicação
mercadológica para a imagem da marca ou empresa.;
3.2. Definir ações de gestão da imagem corporativa.;

3.1. Estratégias de comunicação:; 3.1.1
institucional;; 3.1.2 identidade corporativa;; 3.1.3
imagem corporativa;; 3.1.4 imagem da marca;;
3.1.5 imagem do produto;; 3.1.6 comunicação
interna (endomarketing);

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

28/10/19 08/11/19

2.1. Definir posicionamento da imagem da marca ou
empresa.; 2.2. Avaliar a percepção do posicionamento
da marca no mercado.; 3.1. Definir estratégias de
comunicação mercadológica para a imagem da marca
ou empresa.; 3.2. Definir ações de gestão da imagem
corporativa.;

2.1. Posicionamento de imagem institucional no
mercado; 3.1. Estratégias de comunicação:; 3.1.6
comunicação interna (endomarketing); 3.3. Gestão
de imagem corporativa;

Atividade avaliativa para
fixação e verificação da
aprendizagem.

11/11/19 22/11/19

2.1. Definir posicionamento da imagem da marca ou
empresa.; 2.2. Avaliar a percepção do posicionamento
da marca no mercado.; 3.1. Definir estratégias de
comunicação mercadológica para a imagem da marca
ou empresa.; 3.2. Definir ações de gestão da imagem
corporativa.;

2.1. Posicionamento de imagem institucional no
mercado; 3.1. Estratégias de comunicação:; 3.1.6
comunicação interna (endomarketing); 3.3. Gestão
de imagem corporativa;

Atividade avaliativa de
recuperação. 25/11/19 06/12/19

3.1. Definir estratégias de comunicação
mercadológica para a imagem da marca ou empresa.;

1.4. Diagnóstico de comunicação institucional; 3.1.
Estratégias de comunicação:;

Finalização das atividades do
semestre. 09/12/19 13/12/19

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

1. Analisar os
planejamentos e
os componentes
mercadológicos.

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

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

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

2. Analisar o
posicionamento
da imagem da
marca no
mercado

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

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

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

3. Diagnosticar
as ações e
estratégias de
gestão da imagem
corporativa.

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

Adequação ao Público Alvo ;
Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;

Síntese oral e escrita demonstrando coerência,
clareza, objetividade, interesse, interatividade no
desenvolvimento entre as necessidades em função
dos métodos utilizados em aulas, exercícios,
atividades e trabalhos no desenvolvimento de
raciocínio próprio dentro dos temas e abordagens
propostas. Desempenho prático que evidencie: -
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Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ; Relacionamento
de Conceitos ; Relacionamento
de Ideias ;

Exposição, clareza, coerência de ideias, postura
profissional, criatividade, interatividade, domínio do
assunto, sobre os temas e abordagens propostas.
Participações, interesse e domínio dos assuntos,
temas e abordagens. Saber fazer correlações, fazer
analogias e comparações. Realização e entrega das
atividades de Recuperação Paralela e contínua com
resultados satisfatórios de entendimento da matéria
específica ou geral.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso

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

professor

Avaliação diagnóstica Preparo de PTD e
Material didático

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Atividades avaliativas
para verificação da

aprendizagem

Preparação do
material didático e

das atividades
avaliativas

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

Correção das
atividades avaliativas

Revisão do material
didático

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Atividades avaliativas
para verificação da

aprendizagem

Revisão do material
didático e das

atividades avaliativas

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Correção das
atividades avaliativas Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Artigos do jornal Meio & Mensagem, conteúdo de portais digitais e de mídias sociais, além de vídeos de campanhas de publicidade, propagandas etc.
CHURCHILL Jr., Gilbert A., PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para o cliente. São Paulo: Saraiva, 2000.
http://www.abep.org.br/ www.administradores.com.br www.portaldomarketing.com.br www.portaldapropaganda.com www.sebrae.com.br

www.unianhanguera.edu.br www.estacio.br
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. 12ª Ed. 2007. São Paulo: Pearson Prenteci Hall Brasil.
KOTLER, Phillip. Administração de Marketing: Análise ,Planejamento. Atlas, 1992.
Utilização de vídeos e/ou reportagens complementares do Jornal Nacional, Jornal da Globo, Jornal SPTV, Programa O Aprendiz, SEBRAE, SENAC, Pequenas

Empresas Grandes Negócios, Você S/A, Dinheiro, Venda Mais, Administradores, Portal do Marketing, Telecurso Tec e/ou outros que fizerem necessários
Apostila do professor.
Sites, artigos, reportagens e vídeos pertinentes a matéria.

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor MARIA DE FATIMA MARTINS ;
Assinatura Data 07/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo com as bases tecnológicas e propostas apresentadas pelo plano de curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 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. 150 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Comendador Pereira Inácio
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Marketing
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM MARKETING
Componente Curricular: Plano de Comunicação
Módulo: 3 C. H. Semanal: 5,00
Professor: LUIZ ANTONIO FRANCO DO AMARAL TRIGO ;

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

 
Auxiliar na colaboração do plano de marketing, desenvolver comunicação com o mercado, conhecer ferramentas de comunicação.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Distinguir informações dos diferentes gêneros de captação de dados.
2. Analisar as possibilidades de ganhos de mercado.
3. Analisar os tipos consumidores e os processos que levam às decisões de compra.
4. Selecionar fatias do mercado consumidor.
5. Diferenciar e acompanhar os diferentes meios e veículos de comunicação para o planejamento de mídia.

Habilidades
1.1. Filtrar as informações e elaborar relatórios dos dados coletados nas pesquisas.
1.2. Utilizar nas pesquisas ferramentas eletrônicas ou software profissional de tabulação de dados e formatação de pesquisa.
1.3. Desenvolver banco de dados das informações recolhidas.
2.1. Reconhecer variáveis de mercado.
2.2. Utilizar da stakeholders, para análise de situação
3.1. Correlacionar dados selecionados e montar perfil psicográfico de consumidores.
3.2. Escolher potencial target.
3.3. Fomentar potenciais targets em consumidores.
3.4. Diferenciar benefícios na concorrência.
4.1. Segmentar mercado em diferentes públicos consumidores.
5.1. Apreciar as características das mídias internas e externas.
5.2. Criar estratégias de mídias.

Bases Tecnológicas
1.1. Levantamento de informações
1.2. Pesquisas de mercado
1.3. Briefing
2. Análise situacional:
2.1 análise dos ambientes (macro e microambiente, SWOT);
2.2 clippings;
2.3 análise do mercado;
2.4 tamanho do mercado;
2.5 evolução do produto
3. Análise da demanda:
3.1 estudo das características dos consumidores;
3.2 comportamento geral do consumidor;
3.3 público-alvo;
3.4 análise dos concorrentes
4. Posicionamento de mercado:
4.1 análise dos clientes;
4.2 delimitação da área de atuação;
4.3 tendências de mercado;
4.4 análise da concorrência
5. Seleção e planejamento de mídia:
5.1 características dos veículos de comunicação externos e internos;
5.2 planejamento de mídia

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

1.1. Filtrar as informações e elaborar relatórios dos dados
coletados nas pesquisas.; 1.1. Levantamento de informações;

Aula Inaugural. Apresentação
das Bases tecnológicas e
apresentação dos trabalhos que
serão apresentados pelos
alunos no dia 12 de setembro

25/07/19 25/07/19
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1.1. Filtrar as informações e elaborar relatórios dos dados
coletados nas pesquisas.; 1.3. Desenvolver banco de dados
das informações recolhidas.;

1.1. Levantamento de informações; 1.2.
Pesquisas de mercado; 1.3. Briefing;

Pesquisa e levantamento de
dados e informações

01/08/19 08/08/19

2.1. Reconhecer variáveis de mercado.; 2.2. Utilizar da
stakeholders, para análise de situação;

2. Análise situacional:; 2.1 análise dos
ambientes (macro e microambiente, SWOT);;
2.2 clippings;; 2.3 análise do mercado;; 2.4
tamanho do mercado;; 2.5 evolução do
produto;

Conhecer os consumidores, o
mercado, seu tamanho e a
evolução do produto

15/08/19 22/08/19

3.1. Correlacionar dados selecionados e montar perfil
psicográfico de consumidores.; 3.2. Escolher potencial
target.; 3.3. Fomentar potenciais targets em
consumidores.; 3.4. Diferenciar benefícios na
concorrência.;

3. Análise da demanda:; 3.1 estudo das
características dos consumidores;; 3.2
comportamento geral do consumidor;; 3.3
público-alvo;; 3.4 análise dos concorrentes;

Como e quando o consumidor
define pela compra 29/08/19 05/09/19

1.1. Filtrar as informações e elaborar relatórios dos dados
coletados nas pesquisas.; 1.2. Utilizar nas pesquisas
ferramentas eletrônicas ou software profissional de
tabulação de dados e formatação de pesquisa.; 1.3.
Desenvolver banco de dados das informações recolhidas.;
2.1. Reconhecer variáveis de mercado.; 2.2. Utilizar da
stakeholders, para análise de situação; 3.1. Correlacionar
dados selecionados e montar perfil psicográfico de
consumidores.; 3.2. Escolher potencial target.; 3.3.
Fomentar potenciais targets em consumidores.; 3.4.
Diferenciar benefícios na concorrência.;

1.1. Levantamento de informações; 1.2.
Pesquisas de mercado; 1.3. Briefing; 2. Análise
situacional:; 2.1 análise dos ambientes (macro
e microambiente, SWOT);; 2.2 clippings;; 2.3
análise do mercado;; 2.4 tamanho do
mercado;; 2.5 evolução do produto; 3. Análise
da demanda:; 3.1 estudo das características
dos consumidores;; 3.2 comportamento geral
do consumidor;; 3.3 público-alvo;; 3.4 análise
dos concorrentes;

Apresentação dos Trabalhos 12/09/19 12/09/19

1.1. Filtrar as informações e elaborar relatórios dos dados
coletados nas pesquisas.; 1.2. Utilizar nas pesquisas
ferramentas eletrônicas ou software profissional de
tabulação de dados e formatação de pesquisa.; 1.3.
Desenvolver banco de dados das informações recolhidas.;
2.1. Reconhecer variáveis de mercado.; 2.2. Utilizar da
stakeholders, para análise de situação; 3.1. Correlacionar
dados selecionados e montar perfil psicográfico de
consumidores.; 3.2. Escolher potencial target.; 3.3.
Fomentar potenciais targets em consumidores.; 3.4.
Diferenciar benefícios na concorrência.;

1.1. Levantamento de informações; 1.2.
Pesquisas de mercado; 1.3. Briefing; 2. Análise
situacional:; 2.1 análise dos ambientes (macro
e microambiente, SWOT);; 2.2 clippings;; 2.3
análise do mercado;; 2.4 tamanho do
mercado;; 2.5 evolução do produto; 3. Análise
da demanda:; 3.1 estudo das características
dos consumidores;; 3.2 comportamento geral
do consumidor;; 3.3 público-alvo;; 3.4 análise
dos concorrentes;

Resumo e avaliação escrita
bimestral 19/09/19 19/09/19

1.1. Filtrar as informações e elaborar relatórios dos dados
coletados nas pesquisas.; 1.2. Utilizar nas pesquisas
ferramentas eletrônicas ou software profissional de
tabulação de dados e formatação de pesquisa.; 1.3.
Desenvolver banco de dados das informações recolhidas.;
2.1. Reconhecer variáveis de mercado.; 2.2. Utilizar da
stakeholders, para análise de situação; 3.1. Correlacionar
dados selecionados e montar perfil psicográfico de
consumidores.; 3.2. Escolher potencial target.; 3.3.
Fomentar potenciais targets em consumidores.; 3.4.
Diferenciar benefícios na concorrência.;

1.1. Levantamento de informações; 1.2.
Pesquisas de mercado; 1.3. Briefing; 2. Análise
situacional:; 2.1 análise dos ambientes (macro
e microambiente, SWOT);; 2.2 clippings;; 2.3
análise do mercado;; 2.4 tamanho do
mercado;; 2.5 evolução do produto; 3. Análise
da demanda:; 3.1 estudo das características
dos consumidores;; 3.2 comportamento geral
do consumidor;; 3.3 público-alvo;; 3.4 análise
dos concorrentes;

Feedback dos trabalhos e da
avaliação escrita 26/09/19 26/09/19

4.1. Segmentar mercado em diferentes públicos
consumidores.;

4. Posicionamento de mercado:; 4.1 análise
dos clientes;; 4.2 delimitação da área de
atuação;; 4.3 tendências de mercado;; 4.4
análise da concorrência;

Segmentação de mercado 03/10/19 17/10/19

5.1. Apreciar as características das mídias internas e
externas.; 5.2. Criar estratégias de mídias.; 5. Seleção e planejamento de mídia:; A mídia e os veículos de

comunicação 24/10/19 07/11/19

1.1. Filtrar as informações e elaborar relatórios dos dados
coletados nas pesquisas.; 1.1. Levantamento de informações;

Apoio na elaboração dos
trabalhos de conclusão de
cursos

14/11/19 21/11/19

4.1. Segmentar mercado em diferentes públicos
consumidores.; 5.1. Apreciar as características das mídias
internas e externas.; 5.2. Criar estratégias de mídias.;

4. Posicionamento de mercado:; 4.1 análise
dos clientes;; 4.2 delimitação da área de
atuação;; 4.3 tendências de mercado;; 4.4
análise da concorrência; 5. Seleção e
planejamento de mídia:; 5.1 características dos
veículos de comunicação externos e internos;;
5.2 planejamento de mídia;

resumo para avaliação escrita,
e avaliação de recuperação 28/11/19 05/12/19

Feedback do semestre,
encerramento das atividades 12/12/19 12/12/19

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

1. Distinguir informações dos
diferentes gêneros de captação de
dados.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Trabalho/Pesquisa
; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Relacionamento de
Ideias ;

Aluno ser participativo na
realização do trabalho sugerido
para o 1o bimestre e ter um bom
aproveitamento na avaliação
escrita

2. Analisar as possibilidades de
ganhos de mercado.

Avaliação Escrita ; Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Prática
; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Relacionamento de
Ideias ;

Aluno ser participativo na
realização do trabalho sugerido
para o 1o bimestre e ter um bom
aproveitamento na avaliação
escrita

3. Analisar os tipos consumidores e
os processos que levam às decisões
de compra.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Trabalho/Pesquisa
; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Relacionamento de
Ideias ;

Aluno ser participativo na
realização do trabalho sugerido
para o 1o bimestre e ter um bom
aproveitamento na avaliação
escrita

4. Selecionar fatias do mercado
consumidor.

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

Argumentação Consistente ;
Relacionamento de Conceitos ;
Coerência/Coesão ;

Análise do aproveitamento da
matéria dada no trabalho de
conclusão de curso. Avaliação
escrita

5. Diferenciar e acompanhar os
diferentes meios e veículos de
comunicação para o planejamento de
mídia.

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

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ;
Relacionamento de Conceitos ;

Análise do aproveitamento da
matéria dada no trabalho de
conclusão de curso. Avaliação
escrita

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

Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com
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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

Matrial didático
sempre atualizado
pelo professor para

acompanhar a
evolução do mercado

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

Matrial didático
sempre atualizado
pelo professor para

acompanhar a
evolução do mercado

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 dos
trabalhos. Avaliação

Escrita

Matrial didático
sempre atualizado
pelo professor para

acompanhar a
evolução do mercado

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Matrial didático
sempre atualizado
pelo professor para

acompanhar a
evolução do mercado

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Avaliação Escrita

Matrial didático
sempre atualizado
pelo professor para

acompanhar a
evolução do mercado

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Matrial didático
sempre atualizado
pelo professor para

acompanhar a
evolução do mercado

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Administração em Marketing - Kotler Planos de Marketing - westwood Jhon Material colhido na internet pelo professor para atualização de mercado

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Exibição dos filmes da criação da Cacau Show e da Net Shoes. Trabalho prático após exibição do filme

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
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.
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.
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.
"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
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula

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 LUIZ ANTONIO FRANCO DO AMARAL TRIGO ;
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

____________________________________
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