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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 288 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Componente Curricular: Cálculos Financeiros e Estatísticos
Módulo: 1 C. H. Semanal: 5,00
Professor: MÁRCIO MALAQUIAS ;

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

 
Calcular juros, descontos, financiamentos, amortizações e depreciações
Coletar e interpretar dados estatísticos
Controlar atividades por meio de dados estatísticos
Efetuar cálculos
Elaborar cálculos financeiros
Elaborar planilhas de cálculo
Utilizar a matemática financeira estatística e contábil para auxiliar para elaboração dos custos logísticos.
Utilizar aplicativos de informática para subsidiar, controlar e avaliar a gestão financeira e contábil
Utilizar os aplicativos da calculadora financeira.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar dados relacionados à matemática financeira.
2. Identificar a relação entre as políticas financeiras e a execução financeira no processo.
3. Interpretar resultados estatísticos de acordo com cada método estudado.

Habilidades
1.1. Efetuar cálculos matemáticos de juros simples, juros composto, capital, valor presente, valor futuro, descontos, etc.
1.2. Utilizar resultados estatísticos.
2.1. Levantar informações quantitativas e financeiras sobre o desempenho do mercado, produtos, custos e demais dados; visando apoiar o processo de estudos

mercadológicos e econômicos.
2.2. Organizar informações e comparar dados dos estudos com dados reais, preparando base para análise pelas funções especializadas da empresa.
2.3. Usar técnicas de manuseio de calculadora financeira.
3.1. Fazer cálculos e construir tabelas.
3.2. Elaborar gráficos.
3.3. Produzir relatórios sobre os resultados das pesquisas de desempenho do mercado.

Bases Tecnológicas
1. Regra de três simples e composta.
2. Fases do método estatístico:
2.1. coleta de dados;
2.2. apuração dos dados;
2.3. análise dos resultados.
3. População e amostragem.
4. Dados absolutos e dados relativos.
5. Sistemas de crédito e cobrança:
5.1. juros simples;
5.2. juros compostos;
5.3. descontos comercial;
5.4. juros compostos;
5.5. empréstimos (sistemas de amortização);
5.6. montante, capital acumulado e valor futuro (F).
6. Matemática Financeira: amortização, depreciação, descontos, rendas e câmbio:
6.1. as porcentagens;
6.2. índices econômicos;
6.3. os coeficientes;
6.4. as taxas.
7. Gráficos estatísticos:
7.1. curvas, barras e setores.
8. Medidas de posição:
8.1. média aritmética;
8.2. a moda;
8.3. a mediana;
8.4. desvio padrão.
9. Estudo da Probabilidade:
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9.1. Média Aritmética.

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

1.1. Efetuar cálculos matemáticos de juros simples, juros
composto, capital, valor presente, valor futuro, descontos, etc. ;

1. Regra de três simples e
composta. ;

Aula dialogada; Apresentação dos
métodos de avaliação aos discentes
e contrato pedagógico;
Apresentação das bases
tecnológicas do componente.

22/07/19 04/08/19

1.1. Efetuar cálculos matemáticos de juros simples, juros
composto, capital, valor presente, valor futuro, descontos, etc. ; 1.2.
Utilizar resultados estatísticos. ;

1. Regra de três simples e
composta. ; 2. Fases do método
estatístico: ;

Aula dialogada de regra de três
simples e composta, juros simples,
Exercícios práticos individuais.

05/08/19 18/08/19

1.1. Efetuar cálculos matemáticos de juros simples, juros
composto, capital, valor presente, valor futuro, descontos, etc. ; 1.2.
Utilizar resultados estatísticos. ;

2. Fases do método estatístico: ;
2.1. coleta de dados; ; 2.2.
apuração dos dados; ; 2.3. análise
dos resultados. ;

Aula expositiva e dialogada do
tema juros composto; Atividade
em grupo.

19/08/19 01/09/19

1.2. Utilizar resultados estatísticos. ; 2.1. Levantar informações
quantitativas e financeiras sobre o desempenho do mercado,
produtos, custos e demais dados; visando apoiar o processo de
estudos mercadológicos e econômicos. ;

3. População e amostragem. ; 4.
Dados absolutos e dados
relativos.; 5. Sistemas de crédito e
cobrança: ;

Aula expositiva e dialogada;
Utilizar resultados estatísticos;
Construção de tabelas e gráficos.
Avaliação Individual

02/09/19 15/09/19

2.1. Levantar informações quantitativas e financeiras sobre o
desempenho do mercado, produtos, custos e demais dados; visando
apoiar o processo de estudos mercadológicos e econômicos. ; 2.2.
Organizar informações e comparar dados dos estudos com dados
reais, preparando base para análise pelas funções especializadas da
empresa. ;

5. Sistemas de crédito e
cobrança: ; 5.1. juros simples; ;
5.2. juros compostos; ; 5.3.
descontos comercial;;

Revisão do conteúdo; Avaliação
Recuperação individual. 16/09/19 29/09/19

2.1. Levantar informações quantitativas e financeiras sobre o
desempenho do mercado, produtos, custos e demais dados; visando
apoiar o processo de estudos mercadológicos e econômicos. ; 2.2.
Organizar informações e comparar dados dos estudos com dados
reais, preparando base para análise pelas funções especializadas da
empresa. ;

5.3. descontos comercial;; 5.4.
juros compostos; ; 5.5.
empréstimos (sistemas de
amortização); ; 5.6. montante,
capital acumulado e valor futuro
(F). ;

Aula expositiva dialogada do
tema desconto comercial; Lista de
exercícios.

30/09/19 13/10/19

2.2. Organizar informações e comparar dados dos estudos com
dados reais, preparando base para análise pelas funções
especializadas da empresa. ; 2.3. Usar técnicas de manuseio de
calculadora financeira. ;

6. Matemática Financeira:
amortização, depreciação,
descontos, rendas e câmbio: ; 6.1.
as porcentagens; ;

Aula expositiva e dialogada;
Conteúdo Amortização,
depreciação e câmbio; Exercícios
práticos individuais/grupos.

14/10/19 27/10/19

2.3. Usar técnicas de manuseio de calculadora financeira. ; 3.1.
Fazer cálculos e construir tabelas. ;

6.2. índices econômicos; ; 6.3.
os coeficientes;; 6.4. as taxas. ;

Revisão conteúdo; Avaliação
prática 28/10/19 10/11/19

3.1. Fazer cálculos e construir tabelas. ; 3.2. Elaborar gráficos. ;
7. Gráficos estatísticos: ; 7.1.

curvas, barras e setores. ; 8.
Medidas de posição: ;

Desenvolvimento de Gráficos;
Exercícios práticos. 11/11/19 24/11/19

3.1. Fazer cálculos e construir tabelas. ; 3.2. Elaborar gráficos. ; 8.1. média aritmética; ; 8.2. a
moda; ; 8.3. a mediana; ;

Avaliação de Recuperação
individual; Exercícios práticos
contendo tabelas e gráficos.

25/11/19 08/12/19

3.2. Elaborar gráficos. ; 3.3. Produzir relatórios sobre os resultados
das pesquisas de desempenho do mercado. ;

8.4. desvio padrão. ; 9. Estudo
da Probabilidade: ; 9.1. Média
Aritmética. ;

Revisão do conteúdo, atividades
práticas para realização de
relatórios de pesquisas.

09/12/19 13/12/19

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

1. Analisar dados
relacionados à
matemática
financeira.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios
; Outros ; Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ;
Recuperação ; Avaliação Oral ;

Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Organização ; Relacionamento de Conceitos ;
Atendimento às Normas ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Execução do
Produto ; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Atendimento às Normas ;

Participação do aluno em sala de aula,
mostrando-se atento durante a
explanação da matéria, bem como
interessado no assunto em razão de
questionamentos realizados em sala de
aula pertinentes ao assunto tratado no
momento.

2. Identificar a
relação entre as
políticas
financeiras e a
execução
financeira no
processo.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios
; Outros ; Observação Direta ; Participação em Aula ;
Recuperação ; Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Oral ;

Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Criatividade na Resolução de Problemas ;
Execução do Produto ; Objetividade ;
Organização ; Relacionamento de Conceitos
;

Resolução das questões apresentadas
que evidencie, raciocino lógico e
assimilação do conteúdo.

3. Interpretar
resultados
estatísticos de
acordo com cada
método estudado.

Autoavaliação ; Avaliação Prática ; Avaliação Escrita ;
Lista de Exercícios ; Outros ; Relatório ; Trabalho/Pesquisa
; Participação em Aula ; Recuperação ; Avaliação Oral ;

Argumentação Consistente ; Atendimento
às Normas ; Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Execução do Produto ;
Objetividade ; Organização ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ;

Capacidade de gerar relatórios e
soluções adequadas através da
interpretação dos resultados dos
problemas propostos.

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

com palestras de
profissionais da área e ex-

alunos. Avaliação
diagnóstica.

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

professor

Avaliação diagnóstica

Preparar avaliação
diagnóstica e
conteúdo do
semestre

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre

Agosto Atiividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem. Projeto Café
com o diretor. Visitas

Técnicas e palestras para

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Avaliação Preparar avaliação
referente conteúdo e

devolutiva de
avaliação

Reunião de Curso;
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)
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os cursos modulares
noturno

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro.

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

Avaliação Recuperação
Preparar avaliação
referente conteúdo

Preparar avaliação
referente conteúdo e

devolutiva de
avaliação

Recuperação

Reunião de Curso;
30-Conselho Intermediário

Outubro
Aprendizagem baseada em

Projetos - atividades
interdisciplinares. Visitas

técnicas.

Avaliação

Preparar avaliação
referente conteúdo e

devolutiva de
avaliação

9-Reunião Pedagógica

Novembro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares.Atividades
avaliativas e recuperação

contínua;

Avaliação

Preparar avaliação
referente conteúdo e

devolutiva de
avaliação

Reunião de Curso;

Dezembro
Avaliações Finais;

Apresentação dos projetos
da III Expo TCC.

Avaliação Recuperação Avaliação
Recuperação

16 e 17-Reunião de
Planejamento; 18-

Conselho de Classe Final;

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Apostila do professor conforme bibliografia citada.
ASSAF NETO, Alexandre e LIMA, Fabiano Guasti. Fundamentos de Administração Financeira. São Paulo. Atlas 2010.
CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 19 ed.atual.São Paulo: Saraiva, 2009.
GIOVANNI, José Ruy; CASTRUCCI, Benedito; GIOVANNI JR, José Ruy. A conquista da matemática de acordo com os guias curriculares. São Paulo: Renovada, 1994.
http://www.ibge.gov.br/home/

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar preços de produtos e serviços comercializados no varejo que compõem o IPCA

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

Manual do Aluno. Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comuidade escola interna e externa dos projetos elaborados pelos alunos
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.
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.
Semana dos Cursos de Logística. Administração e Recursos Humanos - atividades desenvolvidas pelos alunos e professores dos cursos relacionados com palestras e

exposições.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes

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 MÁRCIO MALAQUIAS ;
Assinatura Data 04/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 05/08/19

____________________________________
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. 288 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional
Módulo: 1 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.

 
Atuar de forma proativa nas decisões da organização
Aplicar a legislação sobre o trabalho voluntário.
Aplicar a legislação sobre o trabalho voluntário.
Atuar de forma proativa nas decisões da organização
Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de trabalho.
Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de trabalho.
Demonstrar comprometimento no trabalho
Demonstrar comprometimento no trabalho.
Trabalhar em equipe, reconhecendo o grau de hierarquia.

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 “Logística”.



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?WPIv5x 32638xctUgjx 5xlwzenJid%23d, 2/4

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.; 3. Normas e
comportamento referentes aos
regulamentos organizacionais.;

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

2.1 Identificar o contexto de aplicação dos procedimentos na
organização e adequá-los, considerando os critérios dos órgãos
reguladores do setor de atuação.; 2.2 Discernir ameaças que
possam comprometer a organização.; 2.3 Potencializar as
oportunidades que impactem na imagem da organização e
resultem em novas relações de negócios e parcerias.;

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

1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de trabalho.;
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.;

1. Conceito do Código de Defesa do
Consumidor.; 3. Normas e
comportamento referentes aos
regulamentos organizacionais.; 4.
Imagem pessoal e institucional.; 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.; 3.1 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;

Avaliação: resolução de
exercícios 02/09/19 13/09/19

1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de trabalho.;
1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas trabalhistas
das organizações; 3.1 Respeitar as diferenças individuais e
regionais dos colaboradores no âmbito organizacional.;

2. Fundamentos de Legislação
Trabalhista e Legislação para o
Autônomo.; 4. Imagem pessoal e
institucional.; 6. Definições e técnicas de
trabalho;

Estudo dirigido e aulas
orientadas. Devolutiva da
avaliação

16/09/19 27/09/19

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

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.;

Aula expositiva e dialogada.
Resolução de exercícios 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.;

4. Imagem pessoal e institucional.; 7.
Código de ética nas organizações; 9.
Declaração Universal dos Direitos
Humanos, convenções e Direitos
Humanos no Brasil.;

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

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

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

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

1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de trabalho.;
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.;

7. Código de ética nas organizações; 8.
Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.; 9. Declaração Universal dos
Direitos Humanos, convenções e Direitos
Humanos no Brasil.;

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

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.;

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.;

Estudo dirigido e aulas
orientadas Devolutiva da
avaliação

25/11/19 06/12/19

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
“Logística”.;

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 ; Avaliação Prática ; Recuperação ;

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

Analisa 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.

Observação Direta ; Recuperação ; Participação em Aula
;

Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de
Conceitos ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Objetividade ;

Avalia procedimentos adequados
a fim de promover a imagem
pessoal e organizacional

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

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Comunicabilidade ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Relaciona 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.

Portfólio de Atividades ; Seminário/Apresentação ;
Recuperação ;

Objetividade ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; 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
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redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas
Evasão Escolar ou em processo de em Calendário

Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

Prova oral e escrita Lista de exercícios e
tarefas

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Prova escrita e oral Lista de temas e
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)

Prova escrita Lista de exercícios Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

Novembro
Avaiação interna dos

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

Prova escrita Lista e exercícios Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Prova oral e escrita
Lista de temas de

pesquisa e
apresentação

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Apostila de Ética e Cidadania Organizacional
Artigos de revistas especializadas ou não, jornais, vídeos, filmes , fotografias, obras de arte.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática.
Utilização da Sala de Leitura e Internet para pesquisas e desenvolvimento de trabalhos. Revistas - Periódicos - Jornais - Apostilas - Vídeos.
Apostila Núcleo Básico -VOL.4-ETICA_PROFISSIONAL_E_CIDADANIA_ORGANIZACIONAL
Código de defesa do consumidor
Seleção de artigos e textos de revistas relacionadas à Ética; Apresentação de seminários e debates, apostilas de estudos dirigidos; Data Show; Material

desenvolvido em sala de aula.
Deliberação CEETEPS n° 01/2004
Lei estadual n° 10.335/10
Leis Federais n°s 9.608/98 e 10.748/10
RYAD SIMON Introdução à Psicanálise: Melanie klein / Ryad Simon. 1ª ed. São Paulo: Editora Universitária e Pedagógica Ltada, 1986. Autores: PichonRivièri, Bion,

Kurt Lewin, Bales, Schuts, entre outros.
RYAD, SIMON. Introdução à Psicanálise: Melanie klein / Ryad Simon. 1ª ed. São Paulo: Editora Universitária e Pedagógica Ltada, 1986.
ARENDT, Hannah. Sobre a violência. 3. ed. Trad. André Duarte. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001
DALE, Carnefie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. free download.
Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU)
Minicucci, Agostinho. Relações Humanas: psicologia das relações interpessoais, São Paulo. Atlas, 2011.
SIMON, R. Psicologia Clínica Preventiva Novos Fundamentos. São Paulo: EPU, 1989. ________ Psicologia Breve Operacionalizada Teoria e Técnica. 1ª ed. São

Paulo: Casa do Psicólogo, 2005.
ARENDT, H. O que é política? free download.
CHAUÍ, M. O que é ideologia?
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o passo decisivo para a administração participativa. São Paulo: Campus, 2008.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; CLT – Consolidação das Leis do Trabalho; Código de Defesa do Consumidor; Código de Ética Profissional.
Textos extraídos da internet e acervo bibliotecário.
www.businessdictionary.com www.englishclub.com brazilnotredame.blogspot.com.br
http://portalgens.com.br/portal/images/stories/pdf/saviani.pdf

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O aluno preenche formulário sobre desempenho.
O aluno está presente e participa de tarefas propostas, como questionário a ser respondido
Questões objetivas, dissertativas e interpretativas
O aluno pesquisa os temas de estudo dados, e apresnta resultados.

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:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 10/08/19

____________________________________
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. 288 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Componente Curricular: Gestão de Pessoas
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;

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

 
• Identificar atividades de planejamento e organização dos recursos humanos; • Agir com ética profissional. • Desenvolver competências e habilidades na gestão de

pessoas • Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos Humanos. • Demonstrar credibilidade. • Evidenciar raciocínio

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar o processo de pesquisa, recrutamento e seleção de pessoas, bem como, instrumentos, dados e meios necessários.
2. Interpretar os conceitos e objetivos da gestão de pessoas.
3. Identificar formas como se administram talentos e o capital intelectual nas organizações.
4. Avaliar a política e as ações de recursos humanos para programas de incentivos.
5. Compreender a cultura organizacional das empresas.
6. Entender as técnicas de desenvolvimento organizacional.

Habilidades
1.1. Relacionar os princípios que norteiam as ações na busca de profissionais.
2.1. Aplicar procedimentos para recrutamento de pessoal e acompanhar as etapas do processo de seleção.
3.1. Elaborar cálculos de hora extra, auxílio saúde, periculosidade, insalubridade, entre outros.
4.1. Listar os conceitos e objetivos na gestão de pessoas.
5.1. Utilizar os meios de integrar pessoas nas organizações.
6.1. Identificar ações para verificar a criatividade, liderança e participação no desempenho das atividades realizadas.
6.2. Definir os métodos de desenvolvimento de pessoas.
6.3. Conduzir ações para preparar as pessoas na execução de tarefas peculiares à sua organização despertando a consciência ambiental.
6.4. Relacionar os elementos que permitem visualizar a cultura organizacional, bem como indicar as características adequadas à gestão de pessoas.
6.5. Acompanhar as novas tendências na gestão de pessoas, no cenário mundial.
6.6. Detectar os mecanismos na administração de talentos e o capital intelectual nas organizações.
6.7. Definir os métodos de programas de incentivo.

Bases Tecnológicas
1. A importância da área de Gestão de Pessoas.
2. Técnicas de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal.
3. Rotinas de Departamento de Pessoal.
4. Cargos e Salários (C&S).
5. Plano de Carreiras (PC).
6. Administração de Talentos Humanos e do Capital Intelectual.
7. As mudanças e transformações no cenário mundial.
8. Programas de incentivos ao desempenho.
9. Cultura Organizacional.
10. Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações.
11. Avaliação de desempenho (AD).
12. Benefícios Sociais e Qualidade de vida no trabalho.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Relacionar os princípios que norteiam as ações na busca de

profissionais. ;
1. A importância da área de

Gestão de Pessoas. ;
Aula expositiva e

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

6.7. Definir os métodos de programas de incentivo. ; 12. Benefícios Sociais e
Qualidade de vida no trabalho.;

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

2.1. Aplicar procedimentos para recrutamento de pessoal e acompanhar
as etapas do processo de seleção.;

2. Técnicas de recrutamento,
seleção e treinamento de
pessoal. ; 3. Rotinas de
Departamento de Pessoal. ;

Aula expositiva e
dialogada.Atividade em sala.
relatório

19/08/19 30/08/19

3.1. Elaborar cálculos de hora extra, auxílio saúde, periculosidade,
insalubridade, entre outros. ;

3. Rotinas de Departamento
de Pessoal. ;

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

02/09/19 13/09/19

3.1. Elaborar cálculos de hora extra, auxílio saúde, periculosidade,
insalubridade, entre outros. ; 4.1. Listar os conceitos e objetivos na gestão
de pessoas. ;

4. Cargos e Salários (C&S). ; Aula expositiva e dialogada,
relatório, avaliação escrita 16/09/19 27/09/19



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?4w%2CzSx 32848x3T5qLx 5xkVRsnahJq, 2/3

4.1. Listar os conceitos e objetivos na gestão de pessoas. ; 5.1. Utilizar os
meios de integrar pessoas nas organizações. ; 6.1. Identificar ações para
verificar a criatividade, liderança e participação no desempenho das
atividades realizadas. ;

5. Plano de Carreiras (PC). ; Aula expositiva e
dialogada.Atividade em sala,
Estudo de caso

30/09/19 11/10/19

4.1. Listar os conceitos e objetivos na gestão de pessoas. ; 5.1. Utilizar os
meios de integrar pessoas nas organizações. ; 6.1. Identificar ações para
verificar a criatividade, liderança e participação no desempenho das
atividades realizadas. ;

6. Administração de Talentos
Humanos e do Capital
Intelectual. ; 7. As mudanças e
transformações no cenário
mundial. ;

Aula expositiva e
dialogada.Atividade em sala.
Seminário

14/10/19 25/10/19

6.1. Identificar ações para verificar a criatividade, liderança e participação
no desempenho das atividades realizadas. ; 6.4. Relacionar os elementos
que permitem visualizar a cultura organizacional, bem como indicar as
características adequadas à gestão de pessoas. ; 6.5. Acompanhar as novas
tendências na gestão de pessoas, no cenário mundial. ;

7. As mudanças e
transformações no cenário
mundial. ;

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

28/10/19 08/11/19

6.2. Definir os métodos de desenvolvimento de pessoas. ;

8. Programas de incentivos ao
desempenho. ; 10.
Desenvolvimento de Pessoas e
de Organizações. ;

Aula expositiva e
dialogada.Atividade em sala.
Seminário

11/11/19 22/11/19

6.3. Conduzir ações para preparar as pessoas na execução de tarefas
peculiares à sua organização despertando a consciência ambiental. ; 6.4.
Relacionar os elementos que permitem visualizar a cultura organizacional,
bem como indicar as características adequadas à gestão de pessoas. ;

9. Cultura Organizacional. ;
Aula expositiva e

dialogada.Atividade em sala,
Avaliação escrita

25/11/19 06/12/19

6.6. Detectar os mecanismos na administração de talentos e o capital
intelectual nas organizações. ;

11. Avaliação de desempenho
(AD). ;

Aula expositiva e
dialogada.Atividade em sala 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 processo de
pesquisa, recrutamento e
seleção de pessoas, bem como,
instrumentos, dados e meios
necessários.

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

Argumentação Consistente ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Relacionamento de
Conceitos ;

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

2. Interpretar os conceitos e
objetivos da gestão de
pessoas.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita
; Relacionamento de Conceitos ;
Cumprimento das Tarefas Individuais
; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Coerência/Coesão ;

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

3. Identificar formas como se
administram talentos e o capital
intelectual nas organizações.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Produção Textual
; Seminário/Apresentação ; Participação em Aula ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ;

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

4. Avaliar a política e as ações
de recursos humanos para
programas de incentivos.

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

Argumentação Consistente ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;

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

5. Compreender a cultura
organizacional das empresas.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ; Lista de
Exercícios ; Seminário/Apresentação ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas Individuais
; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ;

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

6. Entender as técnicas de
desenvolvimento
organizacional.

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

Atendimento às Normas ;
Argumentação Consistente ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Cumprimento das Tarefas Individuais
;

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

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

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

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Estudo de caso Textos impressos

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e

Avaliação Escrita Estudo de casos Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário
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cursos modulares noturno;
SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Estudo de caso Livros didáticos Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Seminário videos Reunião de Curso

Dezembro
Avaliações Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação escrita Textos impressos

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)
 
Araújo Garcia,Gestão de Pessoas Estrátegias e Integração, ed. Atlas Marras,
• MARRAS, Jean Pierre. Planejamento de Recursos Humanos. • CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. • GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas. •

Apresentação vídeos e estudo de caso.
Administração de Recursos humanos,ed. Saraiva David e Ramires,Gestão Empresarial.CETEC/Psicologias/Book ,Furtadoe outros
Araújo Garcia,Gestão de Pessoas Estrátegias e Integração, ed. Atlas Marras, • MARRAS, Jean Pierre. Planejamento de Recursos Humanos. • CHIAVENATO,

Idalberto. Gestão de Pessoas. • GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas. • Apresentação vídeos e estudo de caso. Administração de Recursos humanos,ed. S
CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa Missão Visão Valores Filme; um Sr. Estagiario Video: Profissional do futuro Video: Conexão que movem a vida

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;
Assinatura Data 30/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 10/08/19

____________________________________
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. 288 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Componente Curricular: Inglês Instrumental
Módulo: 1 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.

 
Elaborar textos utilizando a terminologia vocabular em língua estrangeira.
Comunicar-se em contextos profissionais, em língua portuguesa e estrangeira, adotando postura ética e utilizando o vocabulário e a terminologia da área.
Comunicar-se, durante as atividades profissionais, utilizando textos técnicos em língua portuguesa e em língua estrangeira.
Expressar-se utilizando o vocabulário básico da área em língua estrangeira.
Sensibilizar equipes para a utilização de novas tecnologias. Orientar sobre procedimentos técnicos. Utilização do Inglês como Língua de comunicação Internacional.
Utilização do Inglês como Língua de comunicação Internacional.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Apropriar-se da língua inglesa como instrumento de acesso à informação e à comunicação profissional.
2. Analisar e produzir textos da área profissional de atuação, em língua inglesa, de acordo com normas e convenções específicas.
3. Interpretar a terminologia técnico-científica da área profissional, identificando equivalências entre português e inglês (formas equivalentes do termo técnico).

Habilidades
1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no ambiente profissional, incluindo atendimento ao público.
1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se, adequados ao contexto profissional, em língua inglesa.
2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da interpretação e produção de texto da área profissional.
2.2 Comparar e relacionar informações contidas em textos da área profissional nos diversos contextos de uso.
2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na compreensão de textos profissionais.
2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de atuação profissional, em língua inglesa.
3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional.
3.2 Aplicar a terminologia da área profissional/habilitação profissional.
3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências (listas de termos técnicos e/ou científicos) entre português e inglês, relativos à área profissional/habilitação

profissional.

Bases Tecnológicas
1. Listening
1.1 Compreensão auditiva de diversas situações no ambiente profissional:
1.1.1 atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone
1.1.2 apresentação pessoal, da empresa e/ou de projetos.
2. Speaking
2.1 Expressão oral na simulação de contextos de uso profissional:
2.1.1 atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone.
3. Reading
3.1 Estratégias de leitura e interpretação de textos
3.2 Análise dos elementos característicos dos gêneros textuais profissionais
3.3 Correspondência profissional e materiais escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos e documentação técnica.
4. Writing
4.1 Prática de produção de textos técnicos da área de atuação profissional
5. Grammar Focus
5.1 Compreensão e usos dos aspectos linguísticos contextualizados.
6. Vocabulary
6.1 Terminologia técnico-científica
6.2 Vocabulário específico da área de atuação profissional
7. Textual Genres
7.1 Dicionários
7.2 Glossários técnicos
7.3 Manuais técnicos
7.4 Folhetos para divulgação
7.5 Artigos técnico-científicos
7.6 Carta comercial
7.7 E-mail comercial
7.8 Correspondência administrativa.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
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Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no

ambiente profissional, incluindo atendimento ao
público.; 3.3 Produzir pequenos glossários de
equivalências (listas de termos técnicos e/ou
científicos) entre português e inglês, relativos à área
profissional/habilitação profissional.;

6. Vocabulary; 6.1 Terminologia técnico-científica; Aula expositiva e
dialogada;lista de exercícios 22/07/19 02/08/19

1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no
ambiente profissional, incluindo atendimento ao
público.; 2.1 Empregar critérios e aplicar
procedimentos próprios da interpretação e produção
de texto da área profissional.;

1.1 Compreensão auditiva de diversas situações no
ambiente profissional:; 3. Reading; 3.2 Análise dos
elementos característicos dos gêneros textuais
profissionais; 5.1 Compreensão e usos dos aspectos
linguísticos contextualizados.;

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

1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou
expressar-se, adequados ao contexto profissional, em
língua inglesa.;

5. Grammar Focus; 6.2 Vocabulário específico da
área de atuação profissional;

Aula expositiva e
dialogada;lista de exercícios 19/08/19 30/08/19

1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou
expressar-se, adequados ao contexto profissional, em
língua inglesa.; 2.2 Comparar e relacionar
informações contidas em textos da área profissional
nos diversos contextos de uso.;

2. Speaking; 2.1 Expressão oral na simulação de
contextos de uso profissional:; 2.1.1 atendimento a
clientes, colegas de trabalho e/ou superiores,
pessoalmente ou ao telefone.; 3.1 Estratégias de
leitura e interpretação de textos;

Aula expositiva e
dialogada;lista de exercícios 02/09/19 13/09/19

1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou
expressar-se, adequados ao contexto profissional, em
língua inglesa.; 2.2 Comparar e relacionar
informações contidas em textos da área profissional
nos diversos contextos de uso.;

3.3 Correspondência profissional e materiais escritos
comuns ao eixo, como manuais técnicos e
documentação técnica.; 5.1 Compreensão e usos dos
aspectos linguísticos contextualizados.; 6.
Vocabulary;

Aula expositiva e
dialogada;Leitura e
interpretação de texto;lista de
exercícios;Avaliação escrita

16/09/19 27/09/19

2.2 Comparar e relacionar informações contidas em
textos da área profissional nos diversos contextos de
uso.;

1.1.1 atendimento a clientes, colegas de trabalho
e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone; 1.1.2
apresentação pessoal, da empresa e/ou de projetos.;
2. Speaking; 5.1 Compreensão e usos dos aspectos
linguísticos contextualizados.; 6.1 Terminologia
técnico-científica;

Aula expositiva e
dialogada;Leitura e
interpretação de
textos;Pesquisa

30/09/19 11/10/19

2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação
na compreensão de textos profissionais.; 2.4 Elaborar
textos técnicos pertinentes à área de atuação
profissional, em língua inglesa.;

6. Vocabulary; 6.2 Vocabulário específico da área de
atuação profissional; 7.1 Dicionários; 7.2 Glossários
técnicos;

Aula expositiva e
dialogada;Leitura e
interpretação de texto;lista de
exercícios; Trabalho

14/10/19 25/10/19

3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação
profissional.; 3.2 Aplicar a terminologia da área
profissional/habilitação profissional.;

6. Vocabulary; 7. Textual Genres; 7.3 Manuais
técnicos; 7.4 Folhetos para divulgação; 7.5 Artigos
técnico-científicos;

Aula expositiva e
dialogada;lista de
exercícios;Trabalho

28/10/19 08/11/19

3.2 Aplicar a terminologia da área
profissional/habilitação profissional.;

1. Listening; 3. Reading; 7.6 Carta comercial; 7.7 E-
mail comercial; 7.8 Correspondência administrativa.;

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

3.2 Aplicar a terminologia da área
profissional/habilitação profissional.;

4. Writing; 4.1 Prática de produção de textos
técnicos da área de atuação profissional; 6.
Vocabulary; 6.2 Vocabulário específico da área de
atuação profissional;

Aula expositiva e
dialogada;lista de
exercícios;Avaliação escrita

25/11/19 06/12/19

2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de
atuação profissional, em língua inglesa.;

3.1 Estratégias de leitura e interpretação de textos;
4. Writing;

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. Apropriar-se da língua inglesa

como instrumento de acesso à
informação e à comunicação
profissional.

Avaliação Escrita ; Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Comunicabilidade ; Objetividade
;

Expressar-se adequadamente ao
contexto profissional em língua
inglesa.

2. Analisar e produzir textos da
área profissional de atuação, em
língua inglesa, de acordo com
normas e convenções específicas.

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

Objetividade ; Organização ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ;

Emprego de critérios e aplicação
de procedimentos próprios da
interpretação e produção de texto
da área profissional.

3. Interpretar a terminologia
técnico-científica da área profissional,
identificando equivalências entre
português e inglês (formas
equivalentes do termo técnico).

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

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Coerência/Coesão ;
Organização ; Objetividade ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Aplicação da terminologia da
área profissional/habilitação
profissional.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso

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

professor

Lista de exercícios 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 pelos

professores

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

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

Lista de exercícios
Avaliação escrita

Lista de exercícios
Avaliação escrita

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário
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Setembro. Atividades
avaliativas e recuperação

contínua;

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

Trabalho Trabalho 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

Lista de exercícios 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)
 
- Textos diversos, retirados de revistas, internet e outras fontes
Dicionários: Michaelis e Longman (Laboratório de Informática);
• Key to English- Centro Paula Souza
English for Logistics. Oxford University Express.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa na internet sobre a termos técnicos(vocabulário) da área 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 27/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professora.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 29/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 288 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Componente Curricular: Introdução a Logística
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: JOSÉ ANTONIO RIBAS ;

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

 
Planejar e controlar transportes e cargas. Classificar áreas de riscos nos setores de recebimento, produção e distribuição de materiais. Desenvolver gestão da

qualidade em atividades logísticas. Gerenciar processos logísticos, utilizando sistemas operacionais.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Contextualizar a Logística na história, bem como correlacionar as ações e estratégias na evolução do estudo logístico.
2. Identificar fundamentos e conceitos da Logística.
3. Analisar os princípios da Gestão da Cadeia de abastecimento.
4. Estabelecer relações com a Logística Integrada e a gestão do fluxo de informações.

Habilidades
1.1 Distinguir os fatores de evolução e influência nas ações atuais do setor logístico.
2.1 Identificar os objetivos, a estrutura e o funcionamento da área da Logística.
3.1. Identificar princípios de processos Logísticos na administração de Henry Ford.
4.1. Caracterizar princípios de processos Logísticos na Escola da Administração Japonesa.
4.2. Identificar a estruturação e as responsabilidades da Logística nas organizações.
4.3. Aplicar o conceito de integração da empresa com todos os elos da cadeia de abastecimento.

Bases Tecnológicas
1. Evolução Histórica da Logística:
1.1 homem primitivo;
1.2 idade média;
1.3 estratégias usadas nas guerras;
1.4 (Alexandre, o grande; as tropas de cavalos dos gengis khan; napoleão bonaparte)
2. Evolução Cronológica:
2.1 antes de 1950;
2.2 (logística relacionada à área militar);
2.3 1951-1970; (a logística como ciência);
2.4 1971 1990;
2.5 (estratégias de Michael Porter);
2.6 2000 e-commerce
3. Fundamentos e Conceitos da Logística:
3.1 Definição;
3.2 Função;
3.3 objetivo
4. Princípios das contribuições de Henry Ford para logística.
5. Aplicações da escola da Administração Japonesa em Logística.
6. Organização da logística nas empresas:
6.1 recebimento;
6.2 armazenagem;
6.3 estocagem;
6.4 almoxarifado;
6.5 expedição;
6.6 distribuição.
7. Logística Integrada:
7.1 Elos da Cadeia de Abastecimento:
7.1.1 fontes de fornecimento;
7.1.2 fornecedor;
7.1.3 fabricante;
7.1.4 varejista;
7.1.5 atacadista;
7.1.6 distribuidor;
7.1.7 consumidor.

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

4.3. Aplicar o conceito de integração da empresa com todos
os elos da cadeia de abastecimento.;

1. Evolução Histórica da Logística:; 1.1
homem primitivo;; Introdução a disciplina -
Conceitos (aplicação da logística nas
empresas) - explicação das Bases
Tecnológicas - forma de trabalho com os
alunos; Introdução a disciplina - Conceitos
(aplicação da logística nas empresas) -
explicação das Bases Tecnológicas - forma de
trabalho com os alunos;

Explicação de conceitos
logísticos aplicados nas
indústrias. Utilização do quadro
branco, aula dialogada.
Apresentação pessoal e formas
de trabalho durante o
semestre.

22/07/19 02/08/19

2.1 Identificar os objetivos, a estrutura e o funcionamento da
área da Logística.; 4.3. Aplicar o conceito de integração da
empresa com todos os elos da cadeia de abastecimento.;

3. Fundamentos e Conceitos da Logística:;
3.1 Definição;; 3.2 Função;; 3.3 objetivo;
7.1 Elos da Cadeia de Abastecimento:;

Utilização do quadro branco,
datashow - computador - Fatos
históricos da logística -
conceitos (bases tecnológicas) -
Aplicação de atividade
avaliativa de forma individual e
sem consulta (14/08)

05/08/19 16/08/19

1.1 Distinguir os fatores de evolução e influência nas ações
atuais do setor logístico.; 3.1. Identificar princípios de
processos Logísticos na administração de Henry Ford.;

1.2 idade média;; 1.3 estratégias usadas
nas guerras;; 1.4 (Alexandre, o grande; as
tropas de cavalos dos gengis khan; napoleão
bonaparte); 2. Evolução Cronológica:; 2.2
(logística relacionada à área militar);;

Correção da atividade
avaliativa(Comentários) -
quadro branco, videos
relacionados a logística - textos
de livros, internet - apostila.
(Dinâmica de grupo em
ambiente externo a sala de
aula)

19/08/19 30/08/19

1.1 Distinguir os fatores de evolução e influência nas ações
atuais do setor logístico.; 3.1. Identificar princípios de
processos Logísticos na administração de Henry Ford.; 4.1.
Caracterizar princípios de processos Logísticos na Escola da
Administração Japonesa.;

2.1 antes de 1950;; 2.3 1951-1970; (a
logística como ciência);; 2.4 1971 1990;; 2.5
(estratégias de Michael Porter);; 4. Princípios
das contribuições de Henry Ford para
logística.; 5. Aplicações da escola da
Administração Japonesa em Logística.;

Utilização do Datashow -
computador - Quadro branco -
textos da internet - livros e
apostilas...Henry Ford e escola
Japonesa (Toyotismo).

02/09/19 13/09/19

3.1. Identificar princípios de processos Logísticos na
administração de Henry Ford.; 4.1. Caracterizar princípios de
processos Logísticos na Escola da Administração Japonesa.;

2. Evolução Cronológica:; 2.1 antes de
1950;; 2.2 (logística relacionada à área
militar);; 2.3 1951-1970; (a logística como
ciência);; 2.4 1971 1990;; 2.5 (estratégias
de Michael Porter);; 4. Princípios das
contribuições de Henry Ford para logística.;
5. Aplicações da escola da Administração
Japonesa em Logística.;

1ª avaliação individual dos
conhecimentos referente Henry
Ford e Escola Japonesa
relacionados a Logística em
18/09. Na sequência correção
comentários em 25/09.

16/09/19 27/09/19

4.1. Caracterizar princípios de processos Logísticos na Escola
da Administração Japonesa.; 4.2. Identificar a estruturação e
as responsabilidades da Logística nas organizações.; 4.3.
Aplicar o conceito de integração da empresa com todos os elos
da cadeia de abastecimento.;

2.6 2000 e-commerce; 6. Organização da
logística nas empresas:; 6.1 recebimento;;
6.2 armazenagem;; 6.3 estocagem;; 6.4
almoxarifado;; 6.5 expedição;; 6.6
distribuição.;

Organização da Logística nas
empresas - (E-Commerce) -
recebimento; armazenagem;
estocagem; almoxarifado;
expedição; distribuição.(lista de
exercícios)

30/09/19 11/10/19

2.1 Identificar os objetivos, a estrutura e o funcionamento da
área da Logística.; 4.2. Identificar a estruturação e as
responsabilidades da Logística nas organizações.; 4.3. Aplicar
o conceito de integração da empresa com todos os elos da
cadeia de abastecimento.;

6. Organização da logística nas empresas:;
6.1 recebimento;; 6.2 armazenagem;; 6.3
estocagem;; 6.4 almoxarifado;; 6.5
expedição;; 6.6 distribuição.; 7. Logística
Integrada:;

Organização da Logística nas
empresas - recebimento;
armazenagem; estocagem;
almoxarifado; expedição;
distribuição.(lista de
exercícios)- Dinâmica de grupo
(avaliativa)

14/10/19 25/10/19

4.1. Caracterizar princípios de processos Logísticos na Escola
da Administração Japonesa.; 4.2. Identificar a estruturação e
as responsabilidades da Logística nas organizações.; 4.3.
Aplicar o conceito de integração da empresa com todos os elos
da cadeia de abastecimento.;

7.1 Elos da Cadeia de Abastecimento:;
7.1.1 fontes de fornecimento;; 7.1.2
fornecedor;; 7.1.3 fabricante;;

Entrega da parte escrita e
apresentação de trabalhos -
seminários (Logística de um
produto)

28/10/19 08/11/19

1.1 Distinguir os fatores de evolução e influência nas ações
atuais do setor logístico.; 4.2. Identificar a estruturação e as
responsabilidades da Logística nas organizações.; 4.3. Aplicar
o conceito de integração da empresa com todos os elos da
cadeia de abastecimento.;

7. Logística Integrada:; 7.1 Elos da Cadeia
de Abastecimento:; 7.1.1 fontes de
fornecimento;; 7.1.2 fornecedor;; 7.1.3
fabricante;; 7.1.4 varejista;; 7.1.5
atacadista;; 7.1.6 distribuidor;; 7.1.7
consumidor.;

Entrega da parte escrita e
apresentação de trabalhos -
seminários (Logística de um
produto) - Feed back das
apresentações e demais
comentários.

11/11/19 22/11/19

1.1 Distinguir os fatores de evolução e influência nas ações
atuais do setor logístico.; 2.1 Identificar os objetivos, a
estrutura e o funcionamento da área da Logística.; 3.1.
Identificar princípios de processos Logísticos na administração
de Henry Ford.; 4.1. Caracterizar princípios de processos
Logísticos na Escola da Administração Japonesa.; 4.2.
Identificar a estruturação e as responsabilidades da Logística
nas organizações.; 4.3. Aplicar o conceito de integração da
empresa com todos os elos da cadeia de abastecimento.;

7. Logística Integrada:; 7.1 Elos da Cadeia
de Abastecimento:; 7.1.1 fontes de
fornecimento;; 7.1.2 fornecedor;; 7.1.3
fabricante;; 7.1.4 varejista;; 7.1.5
atacadista;; 7.1.6 distribuidor;; 7.1.7
consumidor.;

Atividade avaliativa de
recuperação e correção das
atividades e feedback

25/11/19 06/12/19

1.1 Distinguir os fatores de evolução e influência nas ações
atuais do setor logístico.; 2.1 Identificar os objetivos, a
estrutura e o funcionamento da área da Logística.; 3.1.
Identificar princípios de processos Logísticos na administração
de Henry Ford.; 4.1. Caracterizar princípios de processos
Logísticos na Escola da Administração Japonesa.; 4.2.
Identificar a estruturação e as responsabilidades da Logística
nas organizações.; 4.3. Aplicar o conceito de integração da
empresa com todos os elos da cadeia de abastecimento.;

1. Evolução Histórica da Logística:; 3.
Fundamentos e Conceitos da Logística:; 6.
Organização da logística nas empresas:; 7.
Logística Integrada:;

Revisão dos conteúdos -
fechamentos - recuperação 09/12/19 13/12/19

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

1. Contextualizar a
Logística na história,
bem como
correlacionar as ações
e estratégias na
evolução do estudo
logístico.

Avaliação Escrita ; Observação Direta ; Debate ;
Recuperação ;

Objetividade ;
Coerência/Coesão ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Resultados de Avaliação Escrita acima de 50%
e Trabalhos de Pesquisas bem elaborados;
Apontamento do professor avaliando a
participação do aluno; Observação da
participação em sala de aula. Atividade avaliativa
com pontuação da participação e
aproveitamento do conteúdo proposto; Análise
da participação em sala de aula e nos trabalhos
solicitados e avaliação de recuperação escrita
com aprovação de acima de 50% de respostas
certas.

2. Identificar
fundamentos e

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

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ;

Apontamento feito pelo professor referente as
atividades solicitadas Resultados de Avaliação
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conceitos da Logística. Objetividade ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Escrita com aprovação acima de 50% e
Trabalhos de Pesquisas bem elaborados;
Observação da participação em sala de aula.
Atividade avaliativa com pontuação da
participação e aproveitamento do conteúdo
proposto; Análise da participação em sala de
aula e nos trabalhos solicitados e avaliação de
recuperação escrita com aprovação de acima de
50% de respostas certas.

3. Analisar os
princípios da Gestão da
Cadeia de
abastecimento.

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

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ;
Objetividade ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Apontamento feito pelo professor referente as
atividades solicitadas Resultados de Avaliação
Escrita com aprovação acima de 50% e
Trabalhos de Pesquisas bem elaborados;
Observação da participação em sala de aula.
Atividade avaliativa com pontuação da
participação e aproveitamento do conteúdo
proposto; Análise da participação em sala de
aula e nos trabalhos solicitados e avaliação de
recuperação escrita com aprovação de acima de
50% de respostas certas.

4. Estabelecer
relações com a
Logística Integrada e a
gestão do fluxo de
informações.

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

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

Apontamento feito pelo professor referente as
atividades solicitadas Resultados de Avaliação
Escrita com aprovação acima de 50% e
Trabalhos de Pesquisas bem elaborados;
Observação da participação em sala de aula.
Atividade avaliativa com pontuação da
participação e aproveitamento do conteúdo
proposto; Análise da participação em sala de
aula e nos trabalhos solicitados e avaliação de
recuperação escrita com aprovação de acima de
50% de respostas certas.

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
apostila e demais

materiais

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

Atividade avaliativa
Elaboração de

apostila e demais
materiais

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)

Dinâmica de grupo
Elaboração de

apostila e demais
materiais

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Lista de exercícios
Elaboração de

atividades e demais
materiais

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Seminários atividades e demais
materiais Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação de
Recuperação

Feedback e
fechamentos

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)
 
Livros: - Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais (Hamilton Pozzo) - Biblioteca - Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição (Antonio Galvão

Novaes) - Biblioteca - Revistas - Logística; Material compilado pelo professor.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Fazer uma pesquisa na biblioteca no livro "Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais" Localizar o Estudo de Caso do Hospital Sorocaba Sul que está

inserido no capítulo 1 do livro e responder as três questões do estudo de caso.

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.
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Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
II Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor JOSÉ ANTONIO RIBAS ;
Assinatura Data 19/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 25/08/19

____________________________________
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. 288 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: CINTIA APª DE CAMARGO PIRES ;

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

 
• Utilizar a terminologia técnico-científica da área.
• Elaborar registros e planilhas de acompanhamento e controle das atividades.
• Preencher fichas e formulários
• Estimular a comunicação nas relações interpessoais.
• Incentivar o diálogo e a interlocução.
• Socializar os saberes.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 Identificar indicadores linguísticos e
indicadores extralinguísticos de produção de textos
técnicos.;

1. Estudos de textos técnicos/ comerciais
aplicados à área de Logística, através de:;
1.1. indicadores linguísticos:; 1.1.1.
vocabulário; 1.1.2. morfologia; 1.1.3.
sintaxe; 1.1.4. semântica; 1.1.5. grafia;
1.1.6. pontuação; 1.1.7. acentuação, etc.;
1.2. indicadores extralinguísticos:; 1.2.1.
efeito de sentido e contextos socioculturais;
1.2.2. modelos preestabelecidos de produção
de texto.; 1.2.3 contexto profissional de
produção de textos (autoria, condições de
produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).;

Apresentação das bases tecnológicas,
critérios de avaliação; Analise diagnóstica 22/07/19 02/08/19

1.1 Identificar indicadores linguísticos e
indicadores extralinguísticos de produção de textos
técnicos.;

1.2. indicadores extralinguísticos:; 1.2.1.
efeito de sentido e contextos socioculturais;
1.2.2. modelos preestabelecidos de produção
de texto.; 1.2.3 contexto profissional de
produção de textos (autoria, condições de
produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).; 7. Apresentação oral;
7.1 Planejamento da apresentação; 7.2
Produção da apresentação audiovisual; 7.3
Execução da apresentação.; 8. Técnicas de
leitura instrumental; 8.1 Identificação do
gênero textual; 8.2 Identificação do público-
alvo; 8.3 Identificação do tema;

Procedimentos de Leitura:
Interpretação, construção de sentido,
identificação do tema, Palavras chaves,
síntese e conclusão da leitura; Atividade:
Apresentação dos grupos: Situações de
comunicação e como obter êxito na esfera
profissional;

05/08/19 16/08/19

1.1 Identificar indicadores linguísticos e
indicadores extralinguísticos de produção de textos
técnicos.; 1.2 Aplicar procedimentos de leitura
instrumental (identificação do gênero textual, do
público-alvo, do tema, das palavras-chave, dos
elementos coesivos, dos termos técnicos e
científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).; 2.2 Identificar e aplicar elementos
de coerência e de coesão em artigos e em
documentação técnico-administrativos relacionados
à área de Logística.; 2.3 Aplicar modelos de
correspondência comercial aplicados à área de
atuação.;

1. Estudos de textos técnicos/ comerciais
aplicados à área de Logística, através de:; 2.
Conceitos de coerência e de coesão aplicados
à análise e à produção de textos técnicos
específicos da área de Logística.; 3. Modelos
de Redação Técnica e Comercial aplicados à
área de Logística; 3.1 Ofícios; 3.2
Memorandos ; 3.3 comunicados; 3.4 Cartas;
3.10 Relatório técnico;

Pesquisa e Organização de Trabalhos:
Elaboração de capa, introdução e
referências bibliográficas; Início do
Projeto Interdisciplinar – textos Técnicos
Relatório: Estrutura, e normas de
linguagem para preenchimento do
relatório; Como elaborar um resumo
crítico; Fichamento – Pesquisa Tema:
artigo científico Como organizar
apresentações de Gêneros orais, slides e
roteiro para apresentação; Trabalho
escrito: Atividades de leitura com
finalidade de desenvolver recursos
linguísticos.

19/08/19 30/08/19

1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos
termos técnicos, da estrutura argumentativa, da
coesão e da coerência, da confiabilidade das
fontes).; 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da
redação técnica e comercial direcionadas à área de
atuação.; 2.3 Aplicar modelos de correspondência
comercial aplicados à área de atuação.; 3.1
Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.;

2. Conceitos de coerência e de coesão
aplicados à análise e à produção de textos
técnicos específicos da área de Logística.; 3.
Modelos de Redação Técnica e Comercial
aplicados à área de Logística; 3.4 Cartas; 3.5
Avisos; 3.6 Declarações; 3.7 Recibos; 3.8
Carta-currículo; 3.9 Currículo; 3.14 Técnicas
de redação.; 4. Parâmetros de níveis de
formalidade e de adequação de textos a
diversas circunstâncias de comunicação
(variantes da linguagem formal e de
linguagem informal);

Normas da ABNT: Dissertação
(introdução, desenvolvimento e
conclusão), resumo, referência
bibliográfica; padronização de capa e
folha de rosto; - Aulas expositivas: Textos
técnicos: Currículo e Carta de
apresentação, intercaladas com atividades
práticas que possibilitem a memorização
do assunto; - Dinâmica de emprego:
elaboração de currículo e como participar
de uma entrevista;

02/09/19 13/09/19

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação
técnica e comercial direcionadas à área de
atuação.; 2.3 Aplicar modelos de correspondência
comercial aplicados à área de atuação.; 3.1

2. Conceitos de coerência e de coesão
aplicados à análise e à produção de textos
técnicos específicos da área de Logística.; 3.
Modelos de Redação Técnica e Comercial

Dinâmica de emprego: elaboração de
currículo e como participar de uma
entrevista; Reportagem: Como as mídias
sócias ajudam a divulgar seu trabalho;

16/09/19 27/09/19
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Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.; 3.2 Aplicar
conhecimentos e regras linguísticas na execução de
pesquisas específicas da área de Logística.; 5.2
Identificar o significado de termos técnico-
científicos extraídos de texto, artigos, manuais e
outros gêneros relativos à área profissional.;

aplicados à área de Logística; 3.11 Contrato;
3.12 Memorial descritivo; 3.13 Memorial de
critérios; 3.14 Técnicas de redação.; 7.
Apresentação oral; 7.2 Produção da
apresentação audiovisual; 7.3 Execução da
apresentação.;

Vídeos: Workshop: Como se comportar
em entrevistas de emprego; Comunicação
e Marketing pessoal Correção de
Relatórios

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de
Logística.; 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-
científica da área.; 4.2 Aplicar a terminologia
técnico-científica da área.; 5.1 Selecionar termos
técnicos e palavras da língua comum, adequados a
cada contexto.; 5.2 Identificar o significado de
termos técnico-científicos extraídos de texto,
artigos, manuais e outros gêneros relativos à área
profissional.; 5.3 Redigir textos pertinentes ao
contexto profissional, utilizando a termologia
técnico-científica da área de estudo.; 5.4 Preparar
apresentações orais pertinentes ao contexto da
profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.;

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

Metodologia do trabalho cientifico –
Aulas expositivas com exercícios para
fixação de algumas normas ABNT para
subsidiar trabalhos; - Projeto
interdisciplinar: acompanhamento da
parte escrita e elaboração de trabalhos -
Glossário de termos técnicos

30/09/19 11/10/19

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação
técnica e comercial direcionadas à área de
atuação.; 3.1 Selecionar e utilizar fontes de
pesquisa convencionais e eletrônicas.; 3.2 Aplicar
conhecimentos e regras linguísticas na execução de
pesquisas específicas da área de Logística.; 4.1
Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.;
4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da
área.; 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da
língua comum, adequados a cada contexto.; 5.4
Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia
técnico-científica.;

7. Apresentação oral; 7.1 Planejamento da
apresentação; 7.2 Produção da apresentação
audiovisual; 7.3 Execução da apresentação.;
8.7 Identificação da ideia central do texto;
8.8 Identificação dos principais argumentos e
sua estrutura.;

Recorrer às tecnologias de apoio como
projeção, áudio, vídeo, multimídia e às
tecnologias de comunicação; Definição de
grupos e temas relacionados à área para
apresentação de seminários. Técnicas de
apresentação de trabalhos;

14/10/19 25/10/19

1.1 Identificar indicadores linguísticos e
indicadores extralinguísticos de produção de textos
técnicos.; 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-
científica da área.; 4.2 Aplicar a terminologia
técnico-científica da área.;

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

Glossário de termos técnicos -
apresentação do trabalho Normas da
ABNT Análise de textos específicos -
rótulos e bulas de medicamentos -
elementos linguísticos e termos técnicos;

28/10/19 08/11/19

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

7. Apresentação oral; 7.1 Planejamento da
apresentação; 7.2 Produção da apresentação
audiovisual; 7.3 Execução da apresentação.;
8. Técnicas de leitura instrumental; 8.1
Identificação do gênero textual; 8.2
Identificação do público-alvo; 8.3
Identificação do tema; 8.4 Identificação das
palavras-chave do texto;

Expor resultados de pesquisa:
Apresentação de seminários; Prática e
técnicas de argumentação e exposição
oral para TCC

11/11/19 22/11/19

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

7. Apresentação oral; 7.3 Execução da
apresentação.; 8.5 Identificação dos termos
técnicos e científicos; 8.6 Identificação dos
elementos coesivos do texto; 9. Técnicas de
leitura especializada; 9.1 Estudo dos
significados dos termos técnicos; 9.2
Identificação e análise da estrutura
argumentativa; 9.3 Estudo do significado
geral do texto (coerência) a partir dos
elementos coesivos e de argumentação; 9.4
Estudo da confiabilidade das fontes.;

Entrega final do Glossário Apresentação
de seminário 25/11/19 06/12/19

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

7. Apresentação oral; 7.3 Execução da
apresentação.; 9. Técnicas de leitura
especializada; 9.1 Estudo dos significados
dos termos técnicos; 9.2 Identificação e
análise da estrutura argumentativa; 9.3
Estudo do significado geral do texto
(coerência) a partir dos elementos coesivos e
de argumentação; 9.4 Estudo da
confiabilidade das fontes.;

Apresentação de seminário Entrega de
atividades de recuperação Feedback das
apresentações de seminário; Finalização
das avaliações;

09/12/19 13/12/19

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

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

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

Relacionamento de Conceitos ;
Organização ; Coerência/Coesão ;
Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos
; Postura Adequada, Ética e Cidadã ;

Elaboração de documentos
Interação e precisão no
desenvolvimento do trabalho

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

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

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Comunicabilidade ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Organização de ideias, aplicação
de conceitos, interatividade com a
turma

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

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

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Objetividade ; Organização ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos
;

Elaborar ofícios, cartas e demais
documentos comerciais Interação,
comprometimento,
desenvolvimento e organização de
ideias

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

Avaliação Prática ; Produção Textual ; Lista de Exercícios
; Debate ; Recuperação ;

Comunicabilidade ; Coerência/Coesão
; Pertinência das Informações ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;

Apresentação de projetos e
construção de argumentos
eficientes
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Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos
;

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

Autoavaliação ; Avaliação Oral ; Relatório ; Observação
Direta ; Recuperação ;

Comunicabilidade ; Coerência/Coesão
; Pertinência das Informações ;
Objetividade ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Apresentação de projetos e
construção de argumentos
eficientes

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

Preparação do PTD Texto impresso 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Avaliação diagnóstica 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)

Elaboração de
atividades Estudo de Caso Reunião de Curso 30-

Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Seminário Pesquisa Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Dinâmica de Grupo Elaboração de
dinâmicas de grupo Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Devolutiva das
atividades

Atividade de
Recuperação

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
BAGNO, Marcos. Gramática de bolso do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2013.
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.
CITELLI, A. Linguagem e Persuasão. 15. ed., São Paulo: Editora Ática, 2000.
KOCK, Ingedore e ELIAS, Vanda. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Cortez,2006.
LUFT, C. Moderna gramática brasileira. Porto Alegre: Globo, 1987.
MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental.10 ed. São Paulo: Atlas,2014.
MEGID, Cristiane Maria. CAMPANA, Suely Betanho. Núcleo básico: linguagem, trabalho e tecnologia. São Paulo: Fundação Padre Anchiela, 2011.
NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: Ed. UNESP,2000.
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – Ensino Médio. Área de Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, Secretaria de Educação Média e Tecnológica /

MEC, 1999. PCN+ - Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, Secre
PLATÃO SAVIOLI, Francisco, FIORIN, José Luiz. Para entender o texto, Leitura e redação. 4ª. ed. São Paulo: Ática, 1991.
TUFANO, D. Guia Prático da Nova Ortografia. São. Paulo: Ed. Melhoramentos, 2008.
https://professorrodrigolima.wordpress.com/

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Descrever como está o seu aprendizado até o momento, procurando listar suas principais dificuldades e principais aprendizados
Elaboração de um Relatório técnico
Elaboração de Comunicado, cujo conteúdo seja a programação de confraternização na empresa

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

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

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

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

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

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

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

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
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 CINTIA APª DE CAMARGO PIRES ;
Assinatura Data 03/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professora.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 10/08/19

____________________________________
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. 288 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Componente Curricular: Planejamento Empresarial e Empreendedorismo
Módulo: 1 C. H. Semanal: 5,00
Professor: SANDRA MARA DE SOUZA ALMEIDA;

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

 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Correlacionar os principais conceitos fundamentais da administração e os processos produtivo.
2. Distinguir os diversos tipos de organização, suas estruturas e organogramas.
3. Correlacionar os planejamentos: estratégico, tático e operacional.
4. Analisar os fundamentos, os requisitos, os objetivos e a estrutura de um planejamento.
5. Analisar a viabilidade mercadológica e social de novos modelos de negócios e oportunidades.
6. Interpretar o processo de inovação, sua organização e gerenciamento.

Habilidades
1.1. Identificar e aplicar as teorias da administração de acordo os processos produtivos.
2.1. Identificar tipos de organizações.
2.2 Identificar os objetivos, a estrutura e o funcionamento dos diversos tipos de organização.
2.3. Elaborar organogramas, utilizando recursos gráficos.
3.1. Caracterizar os objetivos dos planejamentos: estratégico, tático e operacional.
4.1. Coletar dados necessários para subsidiar o processo de planejamento da organização.
4.2. Identificar informações, estruturando-as de forma a suprir o processo de planejamento.
5.1. Identificar oportunidades empreendedoras.
5.2. Organizar e especificar coleta de dados necessários para o estudo mercadológico.
6. Distinguir e analisar as diferentes tipologias e classificações da inovação e aplicar ferramentas, técnicas e mecanismos para o processo de inovação e

criatividade.
6.1. Identificar as principais teorias e modelos de gestão e selecionar as estratégias competitivas das empresas para favorecer a competitividade do negócio.

Bases Tecnológicas
1. Fundamentos da administração:
1.1. evolução histórica;
1.2 o que é administração;
1.3 os administradores:
1.3.1 habilidades, papéis e funções;
1.3.2. administração contemporânea e seus desafios.
2. O ambiente das organizações:
2.1. Estruturas organizacionais:
2.1.1 empresas públicas, privadas e terceiro setor.
2.2. Modelos de organograma.
3. Princípios e conceitos do planejamento estratégico, tático e operacional
4. Estrutura e metodologia do planejamento estratégico, tático e operacional
5. Cenário atual das empresas: Globalização e competitividade
5.1. empreendedorismo;
5.2. conceitos e definições;
5.3. planos de negócios e viabi-lidade econômica
6. Conceito de inovação e sua importância para o negócio:
6.1 descrição das diferentes tipologias e classificações de inovação;
6.2. estruturação e planejamento de um processo inovação;
6.3 gestão inovadora:
6.3.1. conceito, etapas de um processo de inovação, ambiente inovador, modelos mentais e tomadas de decisão;
6.4. inovação para a sustentabilidade.
7. Inovação e competitividade:
7.1. competitividade e a gestão empresarial;
7.2. estratégias competitivas.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Identificar e aplicar as teorias da administração de acordo 1. Fundamentos da administração: Aula Expositiva e dialogada, 22/07/19 02/08/19
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os processos produtivos. ; 2.2 Identificar os objetivos, a
estrutura e o funcionamento dos diversos tipos de organização. ;

; 1.1. evolução histórica; ; 1.2 o que
é administração;; 1.3 os
administradores: ; 1.3.1 habilidades,
papéis e funções; ; 1.3.2.
administração contemporânea e seus
desafios. ;

brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
apresentação das bases
tecnológicas, formas de avaliação e
acordo de trabalho junto aos alunos.

2.1. Identificar tipos de organizações. ; 2.3. Elaborar
organogramas, utilizando recursos gráficos. ;

1. Fundamentos da administração:
; 1.1. evolução histórica; ; 1.2 o que
é administração;; 1.3 os
administradores: ; 1.3.1 habilidades,
papéis e funções; ; 1.3.2.
administração contemporânea e seus
desafios. ;

Aula Expositiva e dialogada,
brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
desenvolvimento das bases
tecnológicas; vídeo.

05/08/19 16/08/19

2.1. Identificar tipos de organizações. ; 2.2 Identificar os
objetivos, a estrutura e o funcionamento dos diversos tipos de
organização. ; 2.3. Elaborar organogramas, utilizando recursos
gráficos. ;

2. O ambiente das organizações: ;
2.1. Estruturas organizacionais: ;
2.1.1 empresas públicas, privadas e
terceiro setor. ; 2.2. Modelos de
organograma. ;

Aula Expositiva e dialogada,
brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
desenvolvimento das bases
tecnológicas; exercícios práticos
individuais.

19/08/19 30/08/19

3.1. Caracterizar os objetivos dos planejamentos: estratégico,
tático e operacional. ;

3. Princípios e conceitos do
planejamento estratégico, tático e
operacional ;

Aula Expositiva e dialogada,
brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
desenvolvimento das bases
tecnológicas; avaliação individual.

02/09/19 13/09/19

3.1. Caracterizar os objetivos dos planejamentos: estratégico,
tático e operacional. ; 4.1. Coletar dados necessários para
subsidiar o processo de planejamento da organização. ; 4.2.
Identificar informações, estruturando-as de forma a suprir o
processo de planejamento. ;

4. Estrutura e metodologia do
planejamento estratégico, tático e
operacional ;

Aula Expositiva e dialogada,
brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
desenvolvimento das bases
tecnológicas; exercícios
individuais/grupais.

16/09/19 27/09/19

4.1. Coletar dados necessários para subsidiar o processo de
planejamento da organização. ; 4.2. Identificar informações,
estruturando-as de forma a suprir o processo de planejamento. ;
5.2. Organizar e especificar coleta de dados necessários para o
estudo mercadológico. ;

5. Cenário atual das empresas:
Globalização e competitividade ; 5.1.
empreendedorismo; ; 5.2. conceitos
e definições; ; 5.3. planos de
negócios e viabi-lidade econômica ;

Aula Expositiva e dialogada,
brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
desenvolvimento das bases
tecnológicas; atividade em grupo.

30/09/19 11/10/19

5.1. Identificar oportunidades empreendedoras. ; 5.2.
Organizar e especificar coleta de dados necessários para o estudo
mercadológico. ; 6. Distinguir e analisar as diferentes tipologias e
classificações da inovação e aplicar ferramentas, técnicas e
mecanismos para o processo de inovação e criatividade. ;

5.3. planos de negócios e viabi-
lidade econômica ; 6. Conceito de
inovação e sua importância para o
negócio: ;

Aula Expositiva e dialogada,
brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
desenvolvimento das bases
tecnológicas; vídeos.

14/10/19 25/10/19

5.2. Organizar e especificar coleta de dados necessários para o
estudo mercadológico. ; 6. Distinguir e analisar as diferentes
tipologias e classificações da inovação e aplicar ferramentas,
técnicas e mecanismos para o processo de inovação e
criatividade. ; 6.1. Identificar as principais teorias e modelos de
gestão e selecionar as estratégias competitivas das empresas
para favorecer a competitividade do negócio.;

6.1 descrição das diferentes
tipologias e classificações de
inovação; ; 6.2. estruturação e
planejamento de um processo
inovação; ; 6.3 gestão inovadora: ;

Aula Expositiva e dialogada,
brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
desenvolvimento das bases
tecnológicas; exercícios práticos
individuais/grupais, trabalhos
individuais.

28/10/19 08/11/19

5.2. Organizar e especificar coleta de dados necessários para o
estudo mercadológico. ;

6.3 gestão inovadora: ; 6.3.1.
conceito, etapas de um processo de
inovação, ambiente inovador,
modelos mentais e tomadas de
decisão; ;

Aula expositiva/dialogada,
braisntorming, lista de exercícíos,
avaliação individual.

11/11/19 22/11/19

6. Distinguir e analisar as diferentes tipologias e classificações
da inovação e aplicar ferramentas, técnicas e mecanismos para o
processo de inovação e criatividade. ; 6.1. Identificar as
principais teorias e modelos de gestão e selecionar as estratégias
competitivas das empresas para favorecer a competitividade do
negócio.;

6.3 gestão inovadora: ; 6.3.1.
conceito, etapas de um processo de
inovação, ambiente inovador,
modelos mentais e tomadas de
decisão; ; 6.4. inovação para a
sustentabilidade. ; 7. Inovação e
competitividade: ;

Aula Expositiva e dialogada,
brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
desenvolvimento das bases
tecnológicas; exercícios individuais.

25/11/19 06/12/19

1.1. Identificar e aplicar as teorias da administração de acordo
os processos produtivos. ; 5.1. Identificar oportunidades
empreendedoras. ; 5.2. Organizar e especificar coleta de dados
necessários para o estudo mercadológico. ; 6.1. Identificar as
principais teorias e modelos de gestão e selecionar as estratégias
competitivas das empresas para favorecer a competitividade do
negócio.;

7. Inovação e competitividade: ;
7.1. competitividade e a gestão
empresarial; ; 7.2. estratégias
competitivas.;

Aula Expositiva e dialogada,
brainstorming, utilização de projetor
multimídia para explanação e
desenvolvimento das bases
tecnológicas;dinâmicas, vídeos;
trabalhos e avaliações individuais.

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. Correlacionar

os principais
conceitos
fundamentais da
administração e
os processos
produtivo.

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

Atendimento às Normas ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ; Execução do Produto ;

O aluno de desenvolve de forma
satisfatória as atividades
propostas, demonstrando domínio
acerca dos principais conceitos
estudados.

2. Distinguir os
diversos tipos de
organização, suas
estruturas e
organogramas.

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

Atendimento às Normas ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ; Execução do Produto ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Postura Adequada, Ética
e Cidadã ; Comunicabilidade ; Interlocução: Ouvir
e Ser Ouvido ;

O aluno é capaz de distinguir os
diversos tipos de organização,
suas estruturas. É capaz de
distinguir, analisar e criar
organogramas.

3. Correlacionar
os planejamentos:
estratégico, tático
e operacional.

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

Atendimento às Normas ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ; Execução do Produto ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Objetividade ; Pertinência das
Informações ; Postura Adequada, Ética e Cidadã ;

O aluno demonstra compreender
e é capaz de correlacionar os
conceitos de planejamento
estratégico, tático e operacional.

4. Analisar os
fundamentos, os
requisitos, os
objetivos e a
estrutura de um
planejamento.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Recuperação ;
Participação em Aula ; Seminário/Apresentação ;

Atendimento às Normas ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ; Execução do Produto ; Organização ;
Objetividade ; Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Interatividade, Cooperação e Colaboração ;
Relacionamento de Ideias ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ; Criatividade na Resolução de
Problemas ;

Aluno desenvolve de forma
satisfatória as atividades
propostas, demonstrando ser
capaz de analisar os fundamentos,
os requisitos, os objetivos e a
estrutura de um planejamento.

5. Analisar a Avaliação Escrita ; Participação em Aula ; Recuperação ; Atendimento às Normas ; Pontualidade e O aluno desenvolve de forma
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viabilidade
mercadológica e
social de novos
modelos de
negócios e
oportunidades.

Lista de Exercícios ; Observação Direta ; Cumprimento de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ; Execução do Produto ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na Resolução de
Problemas ; Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Objetividade ; Postura Adequada, Ética e Cidadã ;

adequada as atividades propostas
O aluno desenvolve de forma
satisfatória as atividades
propostas, demonstrando ser
capaz de analisar a viabilidade
mercadológica e social de novos
modelos de negócios e
oportunidades.

6. Interpretar o
processo de
inovação, sua
organização e
gerenciamento.

Avaliação Escrita ; Recuperação ; Lista de Exercícios ;
Participação em Aula ; Observação Direta ;
Trabalho/Pesquisa ;

Atendimento às Normas ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ; Execução do Produto ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Coerência/Coesão ;
Criatividade na Resolução de Problemas ;
Organização ; Objetividade ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ; Relacionamento de Ideias ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;

O aluno desenvolve de forma
satisfatória as atividades
propostas, demonstrando ser
capaz de interpretar o processo de
inovação, sua organização e
gerenciamento.

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 dos
conhecimentos dos

alunos

Material para aula
inaugural. 

Preparo de Slides 
Lista de Exercícios

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas p/ a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Aval. diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização

p/ alunos ingressantes:
Palestras com profissionais
da área e ex-alunos. Ativid.
avaliativas e recuperação

contínua.

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Atividade avaliativa Preparo slides
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
Preparo de slides e

dinâmica
Lista de Exercícios

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Atividade avaliativa Preparo de slides
Lista de Exercícios

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Avaliação escrita
Preparo de slides e

dinâmica
Lista de Exercícios

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividade avaliativa Preparo de slides
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)
 
ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro. Manual de Planejamento Estratégico: desenvolvimento de um Plano Estratégico com a utilização de planilhas do Excel. São

Paulo: Atlas, 2009.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2002.
AMARU MAXIMIANO, Antonio Cesar. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2002. BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. São

Paulo: Atlas, 2002 CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2004. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2008.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO, 3ª edição. Ed. Elsevier.
Portais e sítios: www.administradores.com.br Revista “Exame”.
Sites especializados
Textos e revistas especializadas

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Lista de exercícios (questões) com base no conteúdo estudado em sala. O aluno deverá correlacionar os conceitos dos temas estudados (fundamentos da

administração, tipos de organização, planejamento estratégico, tático e operacional) e responder às questões propostas.

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

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

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

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

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)

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 SANDRA MARA DE SOUZA ALMEIDA;
Assinatura Data 26/08/2019
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