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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  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGISTICA
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Logística
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MARLI APARECIDA DE A. SOUZA MIRANDA ;

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

 
aplicar conceitos das diferentes áreas para compreensão de aspectos relacionados aos diversos campos do conhecimento
Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de fornecedores de serviços técnicos. Classificar os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto. Utilizar

de modo racional os recursos destinados ao projeto.
identificar e formular estratégias para o planejamento de armazenamento de produtos de compra, de venda e pós-venda
Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do projeto. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas. Comunicar ideias de forma clara e objetiva por

meio de textos e explanações orais.

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

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

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

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

e de fornecedores de serviços técnicos. ;
BASES TECNOLÓGICAS ; 1. Referencial teórico: ; 1.1.

pesquisa e compilação de dados; ;
Aula expositiva e dialogada.

Atividade pratica. 22/07/19 02/08/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes 1. Referencial teórico: ; 1.1. pesquisa e compilação Aula expositiva e dialogada. 05/08/19 16/08/19
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e de fornecedores de serviços técnicos. ; de dados; ; Atividade pratica.
1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes

e de fornecedores de serviços técnicos. ; 1.2.
Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos e explanações orais. ;

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

Aula expositiva e dialogada.
Atividade pratica. Pesquisa. 19/08/19 30/08/19

1.2. Comunicar ideias de forma clara e objetiva
por meio de textos e explanações orais. ; 2.1.
Correlacionar recursos necessários e plano de
produção. ;

1. Referencial teórico: ; 1.2. produções científicas
etc.. ; 2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho:; 2.1. definições; ; 2.2. terminologia; ; 2.3.
simbologia etc. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade pratica. Pesquisa.
Relatório.

02/09/19 13/09/19

1.2. Comunicar ideias de forma clara e objetiva
por meio de textos e explanações orais. ; 2.1.
Correlacionar recursos necessários e plano de
produção. ; 2.2. Classificar os recursos necessários
para o desenvolvimento do projeto. ;

2. Construção de conceitos relativos ao tema do
trabalho:; 2.1. definições; ; 2.2. terminologia; ; 2.3.
simbologia etc. ; 3. Definição dos procedimentos
metodológicos: ; 3.1. cronograma de atividades; ; 3.2.
fluxograma do processo. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade pratica. Pesquisa.
Relatório.
Seminário/Apresentação.
Avaliação escrita.

16/09/19 27/09/19

2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de
produção. ; 2.2. Classificar os recursos necessários
para o desenvolvimento do projeto. ; 2.3. Utilizar de
modo racional os recursos destinados ao projeto. ;

3. Definição dos procedimentos metodológicos: ; 3.1.
cronograma de atividades; ; 3.2. fluxograma do
processo. ; 4. Dimensionamento dos recursos
necessários. ; 5. Identificação das fontes de recursos.
;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade pratica. Pesquisa.
Relatório.
Seminário/Apresentação.

30/09/19 11/10/19

2.3. Utilizar de modo racional os recursos
destinados ao projeto. ; 3.1. Verificar e acompanhar
o desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.
;

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

Aula expositiva e dialogada.
Atividade pratica. Pesquisa.
Relatório.
Seminário/Apresentação.

14/10/19 25/10/19

3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro. ; 3.2. Redigir
relatórios sobre o desenvolvimento do projeto. ;
3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas. ;

6. Elaboração dos dados de pesquisa: ; 6.3.
tabulação. ; 7. Análise dos dados:; 7.1. interpretação;;
7.2. explicação; ; 7.3. especificação. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade pratica. Pesquisa.
Relatório.
Seminário/Apresentação.
Avaliação escrita. Outros.

28/10/19 08/11/19

3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto. ; 3.3. Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas. ; 3.4. Organizar as
informações, os textos e os dados, conforme
formatação definida. ;

7. Análise dos dados:; 7.1. interpretação;; 7.2.
explicação; ; 7.3. especificação. ; 8. Técnicas para
elaboração de relatórios, gráficos, histogramas.; 9.
Sistemas de gerenciamento de projeto.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade pratica. Pesquisa.
Relatório.
Seminário/Apresentação.

11/11/19 22/11/19

3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas. ; 3.4. Organizar as informações, os
textos e os dados, conforme formatação definida. ;

7. Análise dos dados:; 7.1. interpretação;; 7.2.
explicação; ; 7.3. especificação. ; 8. Técnicas para
elaboração de relatórios, gráficos, histogramas.; 9.
Sistemas de gerenciamento de projeto.; 10.
Formatação de trabalhos acadêmicos.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade pratica. Pesquisa.
Relatório.
Seminário/Apresentação.

25/11/19 06/12/19

3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto. ; 3.3. Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas. ; 3.4. Organizar as
informações, os textos e os dados, conforme
formatação definida. ;

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

Aula expositiva e dialogada.
Atividade pratica. Pesquisa.
Relatório.
Seminário/Apresentação.
Projeto. Outros.

09/12/19 13/12/19

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

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

Avaliação Escrita ; Autoavaliação ; Avaliação Prática ;
Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ; Observação Direta ;
Outros ; Portfólio de Atividades ; Participação em Aula ;
Produção Textual ; Projeto ; Recuperação ; Relatório ;
Seminário/Apresentação ;

Adequação ao Público Alvo ; Argumentação
Consistente ; Clareza na Expressão Oral e Escrita
; Atendimento às Normas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Execução do Produto ;
Objetividade ; Organização ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Pertinência das
Informações ; Relacionamento de Conceitos ;

Ser capaz de planejar as fases de
execução de projetos com base na
natureza e na complexidade das
atividades.

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

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Estudo de Caso ;
Lista de Exercícios ; Outros ; Produção Textual ;
Recuperação ; Seminário/Apresentação ;

Adequação ao Público Alvo ; Atendimento às
Normas ; Coerência/Coesão ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Execução do Produto ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ; Pertinência
das Informações ; Pontualidade e Cumprimento
de Prazos ; Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Saber avaliar as fontes de
recursos necessários para o
desenvolvimento de projetos.

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

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

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

Ter capacidade de avaliar a
execução e os resultados obtidos
de forma quantitativa e
qualitativa.

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

Elaborar PTD 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

Aplicar plano de
pesquisa

Elaborar plano e de
pesquisa

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e

Atividade em grupo de
TCC

Elaborar Relatório d
plano de Relatório

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário
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Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

Seminário/Apresntação

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Aplicar Avaliação Corrigir Projeto Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Aplicar plano de
pesquisa

Elaborar Relatório d
plano de Relatório Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividade em grupo de
TCC

Seminário/Apresntação
Corrigir Projeto

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)
 
- Normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - Jornais e revistas especializadas, pesquisas na internet. - MANUAL PARA A ELABORAÇÃO DO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO CENTRO PAULA SOUZA
BASTOS, Lília da Rocha. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações e monografias. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
BELEZIA, Eva Chow. Núcleo básico: planejamento e desenvolvimento do TCC. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011. Coleção Técnica Interativa. Série Núcleo

Básico, v. 3.
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 3. ed. São Paulo: Atlas Editora S.A , 1996. FIGUEIREDO, Nébia M. Almeida. Método e Metodologia da

Pesquisa Científica, 2. ed. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2007.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2003.
NBR 10719:2015: Informação e documentação – Relatório técnico e/ou científico – Apresentação NBR 14724:2011: Informação e documentação – Trabalhos

acadêmicos – Apresentação NBR 15287:2011: Informação e documentação – Projeto de pesquisa – manual de TCC - material núcleo Básico Centro Paula Souza

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolver pesquisa, plano de projeto, elaboração de cronograma conforme orientação da professora.

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

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

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

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

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.

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 MARLI APARECIDA DE A. SOUZA MIRANDA ;
Assinatura Data 05/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 12/08/19

____________________________________
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  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGISTICA
Componente Curricular: Gestão de Transportes
Módulo: 3 C. H. Semanal: 5,00
Professor: MARLI APARECIDA DE A. SOUZA MIRANDA ;

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

 
Classificar áreas de riscos nos setores de recebimento, produção e distribuição de materiais.
Controlar operações de transporte
Definir transporte, manuseio, armazenamento e distribuição de matéria-prima e insumos.
Desenvolver gestão da qualidade em atividades logísticas.
Distribuir produtos, materiais e preparar volumes
Planejar atividades de armazenamento, distribuição, transportes e comunicações.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Avaliar a infraestrutura dos sistemas de transporte do país.
2. Selecionar o modal de transporte adequado às características dos usuários e especificidades da carga.
3. Analisar as necessidades de serviços de transporte para o planejamento, operação e monitoramento das frotas.
4. Associar procedimentos para transporte de cargas perigosas e suas consequências ao meio ambiente.

Habilidades
1.1. Identificar a importância dos transportes no desenvolvimento econômico e o seu papel na Logística.
1.2. Listar as variáveis e restrições geográficas que afetam o planejamento do transporte urbano e de cargas.
1.3. Mapear a situação atual da infraestrutura de transportes e os desafios para a Logística.
2. Classificar a natureza da carga transportada.
2.1. Relacionar os transportes de acordo com sua modalidade e forma.
2.2. Identificar as variáveis na escolha e decisão do serviço de transporte.
3. Informar os modais de transporte e os tipos de equipamentos para carga e descarga.
3.1. Elaborar roteirização, programação de frotas, controle de riscos e cálculo de custos do frete.
3.2. Indicar elementos de custos que compõem o frete.
3.3 Aplicar legislação, processos e documentação nas operações de transportes.
4. Usar legislação específica para o transporte de cargas perigosas, identificando riscos de impactos ambientais.

Bases Tecnológicas
1. O desenvolvimento econômico e o transporte:
1.1. A geografia brasileira, a infraestrutura dos estados, municípios e suas vias de transportes;
1.2. As infraestruturas dos sistemas de transportes.
2. Identificar as características da carga e sua classificação:
2.1. perecibilidade;
2.2. fragilidade;
2.3. periculosidade;
2.4. dimensões;
2.5. pesos;
2.6. carga geral:
2.6.1. solta, unitizada, granel, frigorifica, perigosa e neogranel.
2.7 cálculo de cubagem.
3. Os modais de transportes:
a) Rodoviário, Ferroviário, Aéreo, Dutoviário e Aquaviário.
3.1. características;
3.2. vantagens;
3.3. desvantagens;
3.4. conhecimento de embarque;
3.5. tipos de veículos/ navios;
3.6. composição do frete.
3.7. categoria de transporte:
3.7.1. cabotagem, navegação interior e navegação de longo curso.
3.8. transporte fluvial / lacustre.
4. Transporte combinado e transporte segmentado:
4.1. sistema intermodal e multimodal no planejamento do transporte.
5. Analisar a necessidade da frota no transporte rodoviário de cargas:
5.1. previsão de demanda;
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5.2. dimensionamento de frota para uma demanda conhecida.
5.3. ampliação e terceirização de frota;
5.4. especificação e avaliação de veículos;
5.5. equipamentos de carga e descarga.
6. Sistemas roteirizadores e rastreadores para planejamento e monitoração das entregas e coletas:
6.1. coleta e distribuição;
6.2. número de zonas, periodicidade e frota necessária;
6.3. roteirização;
6.4. distância percorrida e tempo de ciclo;
6.5. prazos;
6.6. provedores de serviços de transporte e critérios de utilização;
6.7. legislação, processos e documentação nas operações de transportes;
6.8. controle da operação.
7. Previsão de custos operacionais:
7. 1. classificação dos custos;
7.2. fatores que influenciam nos custos;
7.3. métodos de cálculo de custos operacionais;
7.4. cálculo de depreciação, manutenção e remuneração do capital.
8. Normas técnicas e legislação:
8.1. embalagens de transporte;
8.2. lotação, carga fracionada, líquida, carga viva, perecíveis, medicamentos e cargas em geral; sistemas de fixação de cargas; nbrs;
8.3. código nacional de trânsito;
8.4. regulamentação do transporte e trânsito de cargas e veículos especiais;
8.5. código tributário nacional;
8.6. doumentos fiscais;
8.7 circulação de mercadorias.
9. Manuseio e transporte de produtos perigosos:
9.1. operação;
9.2. legislação;
9.3. meio ambiente.

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

transportes no desenvolvimento
econômico e o seu papel na Logística.
; 1.2. Listar as variáveis e restrições
geográficas que afetam o
planejamento do transporte urbano e
de cargas. ;

1. O desenvolvimento econômico e o transporte: ; 1.1. A geografia
brasileira, a infraestrutura dos estados, municípios e suas vias de
transportes; ; 1.2. As infraestruturas dos sistemas de transportes. ;
Apresentação das Bases Tecnológicas; Apresentação das Bases
Tecnológicas;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. 22/07/19 02/08/19

1.1. Identificar a importância dos
transportes no desenvolvimento
econômico e o seu papel na Logística.
; 1.2. Listar as variáveis e restrições
geográficas que afetam o
planejamento do transporte urbano e
de cargas. ;

2. Identificar as características da carga e sua classificação: ; 2.1.
perecibilidade;; 2.2. fragilidade; ; 2.3. periculosidade; ; 2.4.
dimensões;; 2.5. pesos; ; 2.6. carga geral: ; 2.6.1. solta, unitizada,
granel, frigorifica, perigosa e neogranel. ; 2.7 cálculo de cubagem. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Pesquisa.

05/08/19 16/08/19

1.2. Listar as variáveis e restrições
geográficas que afetam o
planejamento do transporte urbano e
de cargas. ; 1.3. Mapear a situação
atual da infraestrutura de transportes
e os desafios para a Logística. ; 2.
Classificar a natureza da carga
transportada. ;

2. Identificar as características da carga e sua classificação: ; 2.1.
perecibilidade;; 2.2. fragilidade; ; 2.3. periculosidade; ; 2.4.
dimensões;; 2.5. pesos; ; 2.6. carga geral: ; 2.6.1. solta, unitizada,
granel, frigorifica, perigosa e neogranel. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Pesquisa

19/08/19 30/08/19

1.3. Mapear a situação atual da
infraestrutura de transportes e os
desafios para a Logística. ; 2.
Classificar a natureza da carga
transportada. ; 2.1. Relacionar os
transportes de acordo com sua
modalidade e forma. ; 2.2. Identificar
as variáveis na escolha e decisão do
serviço de transporte. ;

3. Os modais de transportes: ; a) Rodoviário, Ferroviário, Aéreo,
Dutoviário e Aquaviário. ; 3.1. características; ; 3.2. vantagens; ;
3.3. desvantagens; ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Avaliação escrita.

02/09/19 13/09/19

2.1. Relacionar os transportes de
acordo com sua modalidade e forma. ;
2.2. Identificar as variáveis na escolha
e decisão do serviço de transporte. ; 3.
Informar os modais de transporte e os
tipos de equipamentos para carga e
descarga. ;

3.4. conhecimento de embarque; ; 3.5. tipos de veículos/ navios; ;
3.6. composição do frete. ; 3.7. categoria de transporte: ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Estudo de Caso. Outros.

16/09/19 27/09/19

2.1. Relacionar os transportes de
acordo com sua modalidade e forma. ;
2.2. Identificar as variáveis na escolha
e decisão do serviço de transporte. ; 3.
Informar os modais de transporte e os
tipos de equipamentos para carga e
descarga. ;

3.7. categoria de transporte: ; 3.7.1. cabotagem, navegação
interior e navegação de longo curso. ; 3.8. transporte fluvial /
lacustre. ; 4. Transporte combinado e transporte segmentado: ; 4.1.
sistema intermodal e multimodal no planejamento do transporte. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Estudo de Caso. Outros.

30/09/19 11/10/19

3. Informar os modais de transporte
e os tipos de equipamentos para carga
e descarga. ; 3.1. Elaborar
roteirização, programação de frotas,
controle de riscos e cálculo de custos
do frete. ;

5. Analisar a necessidade da frota no transporte rodoviário de
cargas: ; 5.1. previsão de demanda; ; 5.2. dimensionamento de
frota para uma demanda conhecida. ; 5.3. ampliação e terceirização
de frota; ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Estudo de Caso. Outros.

14/10/19 25/10/19

3.1. Elaborar roteirização,
programação de frotas, controle de
riscos e cálculo de custos do frete. ;
3.2. Indicar elementos de custos que
compõem o frete. ;

5.4. especificação e avaliação de veículos; ; 5.5. equipamentos de
carga e descarga. ; 6. Sistemas roteirizadores e rastreadores para
planejamento e monitoração das entregas e coletas: ; 6.1. coleta e
distribuição; ; 6.2. número de zonas, periodicidade e frota
necessária; ; 6.3. roteirização; ; 6.4. distância percorrida e tempo
de ciclo; ; 6.5. prazos; ; 6.6. provedores de serviços de transporte e

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Avaliação escrita.

28/10/19 08/11/19
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critérios de utilização; ; 6.7. legislação, processos e documentação
nas operações de transportes; ; 6.8. controle da operação. ;

3.2. Indicar elementos de custos que
compõem o frete. ; 3.3 Aplicar
legislação, processos e documentação
nas operações de transportes. ;

7. Previsão de custos operacionais: ; 7. 1. classificação dos custos;
; 7.2. fatores que influenciam nos custos; ; 7.3. métodos de cálculo
de custos operacionais; ; 7.4. cálculo de depreciação, manutenção e
remuneração do capital. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Outros.

11/11/19 22/11/19

3.3 Aplicar legislação, processos e
documentação nas operações de
transportes. ; 4. Usar legislação
específica para o transporte de cargas
perigosas, identificando riscos de
impactos ambientais. ;

8. Normas técnicas e legislação: ; 8.1. embalagens de transporte;
; 8.2. lotação, carga fracionada, líquida, carga viva, perecíveis,
medicamentos e cargas em geral; sistemas de fixação de cargas;
nbrs; ; 8.3. código nacional de trânsito; ; 8.4. regulamentação do
transporte e trânsito de cargas e veículos especiais; ; 8.5. código
tributário nacional; ; 8.6. doumentos fiscais; ; 8.7 circulação de
mercadorias. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Seminário/Apresentação.
Outros.

25/11/19 06/12/19

3.3 Aplicar legislação, processos e
documentação nas operações de
transportes. ; 4. Usar legislação
específica para o transporte de cargas
perigosas, identificando riscos de
impactos ambientais. ;

9. Manuseio e transporte de produtos perigosos: ; 9.1. operação; ;
9.2. legislação; ; 9.3. meio ambiente. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Outros.

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. Avaliar a
infraestrutura dos
sistemas de
transporte do país.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Estudo de Caso ;
Lista de Exercícios ; Participação em Aula ; Produção
Textual ; Recuperação ; Projeto ; Seminário/Apresentação
;

Atendimento às Normas ; Coerência/Coesão ;
Criatividade na Resolução de Problemas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ; Execução
do Produto ; Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;

Saber analisar, Identificar e
avaliar a infraestrutura dos
sistemas de transporte do país.

2. Selecionar o
modal de transporte
adequado às
características dos
usuários e
especificidades da
carga.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Estudo de Caso ;
Lista de Exercícios ; Observação Direta ; Outros ;
Participação em Aula ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ;

Argumentação Consistente ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Atendimento às Normas ;
Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Execução do Produto ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e Colaboração ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ;

Identificar o modal adequado As
características do cliente.

3. Analisar as
necessidades de
serviços de
transporte para o
planejamento,
operação e
monitoramento das
frotas.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Participação em Aula ; Outros ; Produção Textual ;
Recuperação ; Seminário/Apresentação ; Relatório ;

Adequação ao Público Alvo ; Atendimento às
Normas ; Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e Colaboração ;
Execução do Produto ; Pertinência das
Informações ; Organização ;

Saber analisar as necessidades
de serviços de transporte para o
planejamento, operação e
monitoramento de frotas.

4. Associar
procedimentos para
transporte de
cargas perigosas e
suas consequências
ao meio ambiente.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Outros ; Participação em Aula ; Portfólio de Atividades ;
Produção Textual ; Recuperação ; Projeto ;
Seminário/Apresentação ;

Adequação ao Público Alvo ; Argumentação
Consistente ; Atendimento às Normas ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Execução do Produto ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ; Organização ;
Pertinência das Informações ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ; Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;

Saber utilizar procedimentos
adequados par os tipos de cargas
perigosas e suas consequências ao
meio ambiente.

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

Elaborar PTD 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 em sala de
aula

Preparar atividade em
dupla/grupo

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)

Aplicar avaliação escrita Preparar avaliação Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Pesquisa

Preparar
Apresentação/Seminário

Corrigir atividades e
avaliações

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro Avaliação interna dos
projetos para III Expo TCC.

Apresentação/Seminário
Avaliação escrita

Preparar avaliação Reunião de Curso
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Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Aplicar atividades
extras

Corrigir atividades e
avaliações

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)
 
• VIANA, J. Administração de Materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2000. • www.abepro.org.br
•Bertaglia, Paulo Roberto – Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento / 2.ed. ver. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2009. •Ballou, Ronald. H.

Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 1993.
Administração de Materiais , Marco Aurélio P . Dia – Editora Atlas – SP 2º edição Distribuição de Classe Mundial – Edward H. Frazelle e Paulo G > Goelzer –IMAM

Logística Operacional – José Antonio de Mattos Castigliom – Editora Érica Logística Industrial Integrada – Bruno Paoleschi – Editora Érica
BALLOU, R. H. Logística empresarial: Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física. - S. Paulo, Ed. Atlas.
CAIXETA-FILHO, José Vicente. Gestão Logística do Transporte de Cargas. São Paulo: Atlas, 2013/ RAZZOLINI FILHO, Edelvino. Transporte e Modais. Curitiba:

IBPEX, 2011/ VALENTE, Amir Mattar. Gerenciamento de Transporte e Frotas. São Paulo: Cengage Learning, 2011/ Slides, apostila,materiais.
Gestão Logística da Transporte de Carga Autor: Caixeta-filho, José Vicente; Martins, Ricardo Silveira Editora: Atlas Logística e Transporte de Cargas no Brasil -

Produtividade e Eficiência no Século XXI Autor: Wanke, Peter F.Editora: Atlas
VALENTE, Almir Mattar. Gerenciamento de Transporte e frotas. S. Paulo, Cengage, 2008.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Identificar os tipos e transportes existentes pelo mundo e aplicar comparações e vantagens entre os mesmos.

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor MARLI APARECIDA DE A. SOUZA MIRANDA ;
Assinatura Data 05/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 12/08/19

____________________________________
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  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGISTICA
Componente Curricular: Gestão da Qualidade Total
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MARLI APARECIDA DE A. SOUZA MIRANDA ;

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

 
Desenvolver gestão da qualidade em atividades logísticas
Participar de feiras, seminários, congressos, simpósios de tecnologia.
Trabalhar de acordo com as metas gerais e específicas da empresa.
Classificar áreas de riscos nos setores de recebimento, produção e distribuição de materiais.
Colaborar na elaboração do Sistema de Gestão Ambiental – SGA.
Colaborar no desenvolver programas de saúde e segurança no trabalho.
Colaborar para a realização de auditorias de certificação.
Contribuir com a organização empresarial no contexto externo e interno.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os conceitos e a evolução da gestão de serviços e da qualidade.
2. Correlacionar as características dos bens quanto a sua tangibilidade e intangibilidade.
3. Desenvolver um sistema de qualidade no processo de prestação de serviços.
4. Identificar técnicas de atendimento adequadas que proporcionem a satisfação do cliente.

Habilidades
1.1. Usar teorias e princípios da qualidade e gestão de serviços.
2.1. Utilizar dados e informações referentes às características dos bens analisados.
3.1. Cumprir as políticas, normas e controles da qualidade utilizada em produtos e serviços que possibilitem a satisfação dos clientes.
3.2. Identificar instrumentos de correção de desvios. 4. Verificar custos para implantação da qualidade no atendimento ao cliente.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos e princípios da qualidade:
1.1. as abordagens da qualidade;
1.2. as dimensões da qualidade;
1.3. nichos da qualidade;
1.4. erros da qualidade.
2. Evolução da qualidade:
2.1. os 4 estágios da qualidade;
2.2. evolução dos conceitos.
3. Classificação das organizações:
3.1. bens tangíveis e intangíveis; características do serviço:
3.1.1. intangibilidade;
3.1.2. heterogeneidade;
3.1.3. inseparabilidade;
3.1.4. perecibilidade;
3.1.5. planejamento, programação e controle dos sistemas de serviços.
4. Qualidade e melhoria dos sistemas de serviços:
4.1. ferramentas da qualidade;
4.2. sistema de qualidade iso;
4.3. análise de sistemas da qualidade;
4.4. benchmarking;
4.5. serviço de atendimento ao cliente;
4.6. housekeeping – 5s;
4.7. kaizen.
5. Instrumentos de correção de desvios.
6. Custos da qualidade.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Usar teorias e princípios da qualidade e

gestão de serviços. ;
1. Conceitos e princípios da qualidade: ; 1.1. as

abordagens da qualidade; ; 1.2. as dimensões da
qualidade; ; Apresentação das Bases Tecnológicas e

Aula expositiva e dialogada. 22/07/19 02/08/19
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métodos de ensino.; Apresentação das Bases
Tecnológicas e métodos de ensino.;

1.1. Usar teorias e princípios da qualidade e
gestão de serviços. ; 2.1. Utilizar dados e
informações referentes às características dos bens
analisados. ;

1. Conceitos e princípios da qualidade: ; 1.1. as
abordagens da qualidade; ; 1.2. as dimensões da
qualidade; ; 1.3. nichos da qualidade; ; 1.4. erros da
qualidade. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula. 05/08/19 16/08/19

1.1. Usar teorias e princípios da qualidade e
gestão de serviços. ; 2.1. Utilizar dados e
informações referentes às características dos bens
analisados. ;

1. Conceitos e princípios da qualidade: ; 1.3. nichos
da qualidade; ; 1.4. erros da qualidade. ; 2. Evolução
da qualidade: ; 2.1. os 4 estágios da qualidade;;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Pesquisa.

19/08/19 30/08/19

2.1. Utilizar dados e informações referentes às
características dos bens analisados. ;

2. Evolução da qualidade: ; 2.1. os 4 estágios da
qualidade;; 2.2. evolução dos conceitos. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Avaliação escrita.

02/09/19 13/09/19

2.1. Utilizar dados e informações referentes às
características dos bens analisados. ;

2. Evolução da qualidade: ; 2.1. os 4 estágios da
qualidade;; 2.2. evolução dos conceitos. ; 3.
Classificação das organizações: ; 3.1. bens tangíveis e
intangíveis; características do serviço: ; 3.1.1.
intangibilidade; ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Apresentação/Seminário.
Outros.

16/09/19 27/09/19

2.1. Utilizar dados e informações referentes às
características dos bens analisados. ;

2. Evolução da qualidade: ; 2.1. os 4 estágios da
qualidade;; 2.2. evolução dos conceitos. ; 3.
Classificação das organizações: ; 3.1. bens tangíveis e
intangíveis; características do serviço: ; 3.1.1.
intangibilidade; ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Apresentação/Seminário.
Outros.

30/09/19 11/10/19

2.1. Utilizar dados e informações referentes às
características dos bens analisados. ;

3. Classificação das organizações: ; 3.1. bens
tangíveis e intangíveis; características do serviço: ;
3.1.1. intangibilidade; ; 3.1.2. heterogeneidade;;
3.1.3. inseparabilidade;; 3.1.4. perecibilidade; ; 3.1.5.
planejamento, programação e controle dos sistemas de
serviços. ;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Outros. 14/10/19 25/10/19

2.1. Utilizar dados e informações referentes às
características dos bens analisados. ; 3.1. Cumprir
as políticas, normas e controles da qualidade
utilizada em produtos e serviços que possibilitem a
satisfação dos clientes. ;

3. Classificação das organizações: ; 3.1. bens
tangíveis e intangíveis; características do serviço: ;
3.1.1. intangibilidade; ; 3.1.2. heterogeneidade;;
3.1.3. inseparabilidade;; 3.1.4. perecibilidade; ; 3.1.5.
planejamento, programação e controle dos sistemas de
serviços. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Avaliação escrita. Outros

28/10/19 08/11/19

3.1. Cumprir as políticas, normas e controles da
qualidade utilizada em produtos e serviços que
possibilitem a satisfação dos clientes. ;

4. Qualidade e melhoria dos sistemas de serviços: ;
4.1. ferramentas da qualidade; ; 4.2. sistema de
qualidade iso; ; 4.3. análise de sistemas da qualidade;
; 4.4. benchmarking; ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Pesquisa. Outros.

11/11/19 22/11/19

3.1. Cumprir as políticas, normas e controles da
qualidade utilizada em produtos e serviços que
possibilitem a satisfação dos clientes. ; 3.2.
Identificar instrumentos de correção de desvios. 4.
Verificar custos para implantação da qualidade no
atendimento ao cliente. ;

4. Qualidade e melhoria dos sistemas de serviços: ;
4.3. análise de sistemas da qualidade; ; 4.4.
benchmarking; ; 4.5. serviço de atendimento ao
cliente; ; 4.6. housekeeping – 5s; ; 4.7. kaizen. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Pesquisa. Outros.

25/11/19 06/12/19

3.2. Identificar instrumentos de correção de
desvios. 4. Verificar custos para implantação da
qualidade no atendimento ao cliente. ;

4. Qualidade e melhoria dos sistemas de serviços: ;
4.5. serviço de atendimento ao cliente; ; 4.6.
housekeeping – 5s; ; 4.7. kaizen. ; 5. Instrumentos de
correção de desvios. ; 6. Custos da qualidade.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Pesquisa. Outros.

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
conceitos e a evolução
da gestão de serviços
e da qualidade.

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

Adequação ao Público Alvo ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Execução do Produto ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ;

Identificar e analisar os conceitos
e a evolução da gestão e serviços
e da qualidade.

2. Correlacionar as
características dos
bens quanto a sua
tangibilidade e
intangibilidade.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de Problemas ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ; Pertinência
das Informações ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de Conceitos ;

Identificar e aplicar
adequadamente a relação dos
bens as suas características.

3. Desenvolver um
sistema de qualidade
no processo de
prestação de
serviços.

Avaliação Prática ; Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ;
Participação em Aula ; Outros ; Produção Textual ;
Portfólio de Atividades ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ;

Adequação ao Público Alvo ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Coerência/Coesão ;
Execução do Produto ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pertinência das
Informações ;

Saber desenvolver sistema de
qualidade no processo de
prestação de serviços

4. Identificar
técnicas de
atendimento
adequadas que
proporcionem a
satisfação do cliente.

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

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na Resolução
de Problemas ; Execução do Produto ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;

Saber identificar as técnicas e
atendimento adequadas que
proporcionem a satisfação do
cliente.

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

Elaborar PTD 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

professor. Acompanhamento das

Atividades em sala Elaborar pesquisa Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs

para comunidade
escolar (26/08)
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Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

atividades planejadas pelos
professores

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

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

Aplicar pesquisa em
dupla/grupo Preparar Avaliação Reunião de Curso 30-

Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Aplicar Avaliação escrita Preparar
Seminário/Apresentação

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Seminário/Apresentação Preparar Avaliação Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Aplicar avaliação

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)
 
1ª BOTELHO, Eduardo – Administração Inteligente – Editora Atlas
BALLESTRO, Alvarez – Administração da Qualidade e Produtividade – Atlas CAMP, Robert C. – Benchmarking – O Caminho da Qualidade Total – Editora Pioneira

FEIGENBAUM, Armand – Controle da Qualidade Total – Volumes I, II, III e IV – Editora Makron Books RIBEIRO, Haroldo – 5 S Base para a Qualidade Tota
CORREA, Carlos A.; Henrique Luiz. Administração de Produção e de Operações. São Paulo: Atlas, 2005.
DOWBOR, Ladislau – Desafios da Globalização – Editora Vozes
FALCONI, Vicente. TQC Controle da Qualidade Total no estilo japonês. Minas Gerais: INDG, 2004.
Gestão da Qualidade. Teoria e Prática Edson Pacheco Paladini Total Quality Control Armand Feigenbaum
LOBO, Roberto Nogueirol. Gestão da Qualidade. São Paulo: Érica, 2010.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2000
MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. Qualidade: enfoques e ferramentas. São Paulo: Artliber, 2001.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa em grupo de acordo com o conteúdo estudado. Pesquisar situações reais que abordam os conteúdos estudados.

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor MARLI APARECIDA DE A. SOUZA MIRANDA ;
Assinatura Data 05/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 12/08/19

____________________________________
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Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?fBdtdx 33567xg%23z0wx 5xdfsYkzp9w, 1/3

  

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  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGISTICA
Componente Curricular: Logística Internacional e Economia
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: CLAUDINEI MEIRA ;

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

 
Conhecer e interpretar novos mercados externos, identificar as moedas de câmbio, os INCOTERMS, seguros no exterior, entre outros assuntos pertinentes à

internacionalização.
Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, do meio ambiente, bem como as normas referentes aos direitos do consumidor,

aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais.
Realizar processos de importação e exportação de produtos e serviços de acordo com as necessidades das empresas, atendendo as políticas da organização e a

legislação vigente.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Selecionar informações para subsidiar análise sobre comércio exterior na compra e venda de insumos, máquinas, equipamentos e produtos em geral.
2. Analisar processos envolvidos nas operações de importação e exportação.
3. Correlacionar os pontos essenciais de uma política econômica e sua aplicação no planejamento logístico.

Habilidades
1.1. Coletar dados e elaborar relatórios sobre recursos internos e capacidade da organização.
1.2. Identificar potencial do mercado externo.
2.1. Registrar as etapas da operação de importação e exportação: negociação, aspectos cambiais, operações especiais e incentivos fiscais.
2.2. Relacionar documentação necessária para os processos de importação e exportação.
2.3. Aplicar legislação, tratados, convenções e acordos bilaterais sobre o comércio exterior.
2.4. Usar procedimentos documentais referentes à importação e exportação.
2.5. Enumerar incidências de taxas aplicadas ao comercio exterior.
3.1. Utilizar os conhecimentos de Economia no planejamento logístico.

Bases Tecnológicas
1. Comércio exterior:
1.1. conceitos básicos, visão geral sobre a política comercial brasileira; órgãos governamentais intervenientes e promotores da política comercial.
2. Organismos internacionais e acordos comerciais entre países:
2.1. mercosul;
2.2. aladi;
2.3. mercado comum europeu; outros.
3. Tipos e papéis dos diversos atores no comércio exterior:
3.1. comércios e prestadores de serviços;
3.2. operadores logísticos;
3.3. órgãos governamentais.
4. Noções de Negociação:
4.1. INCOTERMS.
5. Aspectos administrativos do comércio exterior:
5.1. importações e exportações definitivas e não definitivas, nacionalização, regimes aduaneiros.
6. SISCOMEX:
6.1. tipos de Mercadorias:
6.1.1. nomenclaturas e classificação fiscal de mercadorias;
6.1.2. documentos comerciais e financeiros nas operações de Comércio Exterior;
6.1.3. certificados de origem.
7. Câmbio e modalidades de pagamentos e recebimentos no comércio exterior:
7.1. incentivos fiscais.
8. Introdução à Teoria Econômica:
8.1. Lei da escassez:
8.2. Macroeconomia:
8.2.1. Contabilidade Nacional, Componentes do consumo, Teoria monetária e Sistema Financeiro (inflação e Taxas de juros);
8.3. Microeconomia:
8.3.1. Agentes econômicos (teoria das empresas e Teoria do Consumidor).

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Coletar dados e elaborar relatórios 1. Comércio exterior: ; 1.1. conceitos básicos, visão geral Aulas expositivas, lista de 22/07/19 02/08/19
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sobre recursos internos e capacidade da
organização. ; 1.2. Identificar potencial do
mercado externo. ;

sobre a política comercial brasileira; órgãos governamentais
intervenientes e promotores da política comercial. ;

exercícios, pesquisa em grupo

1.1. Coletar dados e elaborar relatórios
sobre recursos internos e capacidade da
organização. ; 1.2. Identificar potencial do
mercado externo. ;

1. Comércio exterior: ; 1.1. conceitos básicos, visão geral
sobre a política comercial brasileira; órgãos governamentais
intervenientes e promotores da política comercial. ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 05/08/19 16/08/19

2.1. Registrar as etapas da operação de
importação e exportação: negociação,
aspectos cambiais, operações especiais e
incentivos fiscais. ;

2. Organismos internacionais e acordos comerciais entre
países: ; 2.1. mercosul; ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 19/08/19 30/08/19

2.2. Relacionar documentação necessária
para os processos de importação e
exportação. ;

2.2. aladi; ; 2.3. mercado comum europeu; outros. ; 3. Tipos
e papéis dos diversos atores no comércio exterior: ; 3.1.
comércios e prestadores de serviços; ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 02/09/19 13/09/19

2.3. Aplicar legislação, tratados,
convenções e acordos bilaterais sobre o
comércio exterior. ;

3.2. operadores logísticos; ; 3.3. órgãos governamentais.; 4.
Noções de Negociação: ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 16/09/19 27/09/19

2.4. Usar procedimentos documentais
referentes à importação e exportação.;

4.1. INCOTERMS. ; 5. Aspectos administrativos do comércio
exterior: ; 5.1. importações e exportações definitivas e não
definitivas, nacionalização, regimes aduaneiros. ; 6.
SISCOMEX: ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 30/09/19 11/10/19

2.5. Enumerar incidências de taxas
aplicadas ao comercio exterior. ;

6.1. tipos de Mercadorias: ; 6.1.1. nomenclaturas e
classificação fiscal de mercadorias; ; 6.1.2. documentos
comerciais e financeiros nas operações de Comércio Exterior; ;
6.1.3. certificados de origem. ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 21/10/19 25/10/19

3.1. Utilizar os conhecimentos de
Economia no planejamento logístico. ;

7. Câmbio e modalidades de pagamentos e recebimentos no
comércio exterior: ; 7.1. incentivos fiscais. ; 8. Introdução à
Teoria Econômica: ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 28/10/19 08/11/19

3.1. Utilizar os conhecimentos de
Economia no planejamento logístico. ;

8.1. Lei da escassez: ; 8.2. Macroeconomia: ; 8.2.1.
Contabilidade Nacional, Componentes do consumo, Teoria
monetária e Sistema Financeiro (inflação e Taxas de juros); ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 11/11/19 22/11/19

3.1. Utilizar os conhecimentos de
Economia no planejamento logístico. ;

8.3. Microeconomia: ; 8.3.1. Agentes econômicos (teoria das
empresas e Teoria do Consumidor).;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 25/11/19 06/12/19

3.1. Utilizar os conhecimentos de
Economia no planejamento logístico. ;

8.3. Microeconomia: ; 8.3.1. Agentes econômicos (teoria das
empresas e Teoria do Consumidor).;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 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. Selecionar informações para

subsidiar análise sobre comércio
exterior na compra e venda de
insumos, máquinas, equipamentos e
produtos em geral.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Observação Direta
; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Organização ;
Objetividade ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

2. Analisar processos envolvidos
nas operações de importação e
exportação.

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

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Objetividade ;
Organização ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

3. Correlacionar os pontos
essenciais de uma política econômica
e sua aplicação no planejamento
logístico.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Portfólio de
Atividades ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Objetividade ; Organização ;
Pertinência das Informações ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso

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

professor

lista de exercícios levantamento
bibliográfico

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

lista de exercícios Apostila elaborada
pelo professor

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 Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

lista de exercícios Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro Avaliação interna dos
projetos para III Expo TCC.

lista de exercícios Reunião de Curso
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Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

prova escrita

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, Filmes relacionados a matéria; • Data-show, Vídeos, Lousa, Artigos da internet estudos de casos, jornais e revistas da área.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Organismos internacionais e acordos comerciais entre países
Realizar trabalho de pesquisa sobre incoterms
Realizar pesquisa sobre a lei da escassez

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor CLAUDINEI MEIRA ;
Assinatura Data 12/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
PTD de acordo.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 23/08/19

____________________________________
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  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGISTICA
Componente Curricular: Logística Reversa
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: CLAUDINEI MEIRA ;

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

 
Desenvolver planejamento produtivo.
Monitorar o uso de contentores retornáveis no canal de distribuição reverso. Estimular ações referentes à responsabilidade ambiental. Colaborar na elaboração do

Sistema de Gestão Ambiental – SGA
? Selecionar metodologia de cadastramento de fornecedores de materiais
Trabalhar de acordo com as normas ambientais, de saúde e de segurança no trabalho

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar os conceitos da logística reversa e sua aplicabilidade.
2. Analisar e selecionar a cadeia da logística reversa para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com redução de custos e dos impactos ambientais.
3. Distinguir e solucionar os canais de distribuição mais favoráveis a logística reversa e aplicar os indicadores de desempenho.
4. Analisar os conceitos e a evolução do desenvolvimento sustentável. 5. Avaliar as características dos diferentes canais de distribuição.

Habilidades
1. Entender os conceitos da logística reversa e suas áreas de atuação.
2. Utilizar os princípios da logística reversa na cadeia de suprimentos, bem como selecionar os sistemas de planejamento, operação e controle do fluxo e

informações da logística reversa.
3.1 Verificar as normas de certificação ambiental no Brasil.
4.1. Indicar conceitos de desenvolvimento sustentável na aplicação de insumos e matérias-primas, resíduos industriais e de consumo e na agregação de valores.
5.1. Listar os fatores que participam dos canais de distribuição, visando custo, reutilização ou descarte responsável.
5.2. Aplicar processos de avaliação de desempenho na logística reversa.

Bases Tecnológicas
1. Logística Reversa:
1.1. surgimento da logística reversa;
1.2. conceitos;
1.3. áreas de atuação da logística reversa.
2. Cadeia de suprimentos verde:
2.1. gerenciamento da cadeia de suprimento verde.
3. Logística reversa no Brasil:
3.1. aspectos gerais;
3.2. legislação ambiental;
3.3. licenças ambientais;
3.4. embalagens tóxicas;
3.5. produtos perigosos e tóxicos;
3.6. certificação ambiental – ISO 14000 4. Desenvolvimento sustentável:
4.1. insumos e matérias-primas;
4.2. reciclagem – 3Rs;
4.3. ciclo de vida dos produtos:
4.3.1. resíduos industriais;
4.3.2. resíduos de consumo;
4.3.3. custos;
4.3.4. valor agregado.
5. Canais de distribuição de logística reversa:
5.1. papel dos operadores logísticos na logística reversa;
5.2. planejamento da logística reversa;
5.3. distribuição reversa.
6. Indicadores de desempenho da logística reversa.

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

1. Entender os conceitos da logística reversa e
suas áreas de atuação.;

1. Logística Reversa: ; 1.1. surgimento da logística
reversa; ; 1.2. conceitos; ; 1.3. áreas de atuação da
logística reversa. ;

, Aula inaugural,Aulas
expositivas 22/07/19 02/08/19

2. Utilizar os princípios da logística reversa na 2. Cadeia de suprimentos verde: ; 2.1. gerenciamento Aulas expositivas, lista de 05/08/19 16/08/19
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cadeia de suprimentos, bem como selecionar os
sistemas de planejamento, operação e controle do
fluxo e informações da logística reversa. ;

da cadeia de suprimento verde. ; 3. Logística reversa
no Brasil: ; 3.1. aspectos gerais; ;

exercícios, pesquisa em grupo

3.1 Verificar as normas de certificação ambiental
no Brasil. ;

3.2. legislação ambiental; ; 3.3. licenças ambientais; ;
3.4. embalagens tóxicas; ; 3.5. produtos perigosos e
tóxicos; ; 3.6. certificação ambiental – ISO 14000 4.
Desenvolvimento sustentável: ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 19/08/19 30/08/19

4.1. Indicar conceitos de desenvolvimento
sustentável na aplicação de insumos e matérias-
primas, resíduos industriais e de consumo e na
agregação de valores. ;

4.1. insumos e matérias-primas; ; 4.2. reciclagem –
3Rs;;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 02/09/19 13/09/19

5.1. Listar os fatores que participam dos canais de
distribuição, visando custo, reutilização ou descarte
responsável. ;

4.3. ciclo de vida dos produtos:; 4.3.1. resíduos
industriais; ; 4.3.2. resíduos de consumo; ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 16/09/19 27/09/19

5.1. Listar os fatores que participam dos canais de
distribuição, visando custo, reutilização ou descarte
responsável. ;

4.3.3. custos; ; 4.3.4. valor agregado. ; Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 30/09/19 11/10/19

5.2. Aplicar processos de avaliação de
desempenho na logística reversa. ;

5. Canais de distribuição de logística reversa: ; 5.1.
papel dos operadores logísticos na logística reversa; ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 14/10/19 25/10/19

5.2. Aplicar processos de avaliação de
desempenho na logística reversa. ;

5.2. planejamento da logística reversa; ; 5.3.
distribuição reversa. ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 28/10/19 08/11/19

5.2. Aplicar processos de avaliação de
desempenho na logística reversa. ;

5.2. planejamento da logística reversa; ; 5.3.
distribuição reversa. ;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 11/11/19 22/11/19

5.2. Aplicar processos de avaliação de
desempenho na logística reversa. ;

5.1. papel dos operadores logísticos na logística
reversa; ; 5.2. planejamento da logística reversa; ; 5.3.
distribuição reversa. ; 6. Indicadores de desempenho
da logística reversa.;

Aulas expositivas, lista de
exercícios, pesquisa em grupo 25/11/19 06/12/19

5.2. Aplicar processos de avaliação de
desempenho na logística reversa. ; 6. Indicadores de desempenho da logística reversa.; Aulas expositivas, lista de

exercícios, pesquisa em grupo 09/12/19 13/12/19

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

1. Identificar os conceitos da
logística reversa e sua
aplicabilidade.

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

Atendimento às Normas ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

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

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

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Objetividade ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

3. Distinguir e solucionar os
canais de distribuição mais
favoráveis a logística reversa e
aplicar os indicadores de
desempenho.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Observação Direta
; Recuperação ;

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

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

4. Analisar os conceitos e a
evolução do desenvolvimento
sustentável. 5. Avaliar as
características dos diferentes
canais de distribuição.

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

Atendimento às Normas ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Objetividade ;

Demonstrar conhecimento das
competências e habilidades
desenvolvidas em sala de aula.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

lista de exercícios levantamento
bibliográfico

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

lista de exercícios apostila elaborada
pelo professor

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 Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro Avaliação interna dos lista de exercícios Reunião de Curso
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projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

prova escrita

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Apostila do professor, vídeos e artigos de revistas.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Realizar pesquisa sobre produtos tóxicos
Realizar pesquisa sobre o ciclo de vida dos produtos
Realizar trabalho sobre 3 Rs da reciclagem

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor CLAUDINEI MEIRA ;
Assinatura Data 12/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
PTD de acordo.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 23/08/19

____________________________________
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  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGISTICA
Componente Curricular: Legislação Tributária
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: TERESA REGINA GRECO DE LEMOS ;

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

 
Aplicar a legislação fiscal e tributária que regula as atividades de comercialização de produtos e serviços
Proceder conforme a legislação da área
Realizar processos de compras de acordo com as necessidades, atendendo as políticas da organização e a legislação vigente.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Correlacionar o significado dos tributos e suas abrangências.
2. Correlacionar documentos fiscais, base de cálculo dos impostos e valor dos mesmos.
3. Analisar exigências fiscais legais nas operações de importações e exportações de mercadorias.
4. Associar as exigências da legislação tributária aplicadas sobre: Operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado.

Habilidades
1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação nas operações logísticas.
2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos documentos fiscais.
3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos fiscais, para definir os valores dos impostos e tributos de conformidade com sua aplicabilidade.
4.1. Calcular para conferência os impostos e tributos legais aplicáveis nas operações de importações e exportações.
4.2. Identificar os aspectos da legislação tributária que se apliquem sobre: operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado.

Bases Tecnológicas
BASES TECNOLÓGICAS
1. Regimes tributários:
1.1. pequena, média e grande empresas.
1.2. simples nacional.
1.3. noções de lucro:
1.3.1. real e presumido.
2. Conceitos tributários aplicados a logística:
2.1. ICMS;
2.2. IPI;
2.3. ISSQN;
2.4. impostos de importação e exportação.
3. Documentos fiscais:
3.1. notas fiscais;
3.2. conhecimento de transporte.
4. Aspectos tributários incidentes sobre:
4.1. operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósitos fechados.

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

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação nas
operações logísticas.;

BASES TECNOLÓGICAS ; 1.
Regimes tributários: ; 1.1.
pequena, média e grande
empresas. ;

aula inaugural com
apresentação das bases
tecnológicas, metodologia de
ensino e formas de avaliação

22/07/19 02/08/19

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação nas
operações logísticas.;

1. Regimes tributários: ; 1.2.
simples nacional. ;

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

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos
documentos fiscais. ;

1. Regimes tributários: ; 1.3.
noções de lucro: ; 1.3.1. real e
presumido. ;

aula expositiva e atividade em
sala de aula 19/08/19 30/08/19

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos
documentos fiscais. ;

2. Conceitos tributários aplicados
a logística: ; 2.1. ICMS; ;

aula expositiva e elaboração
de documentos 02/09/19 13/09/19

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos
documentos fiscais. ;

2. Conceitos tributários aplicados
a logística: ; 2.2. IPI; ;

aula expositiva e pesquisa na
legislação com atividades
avaliativas e de recuperação

16/09/19 27/09/19

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos
documentos fiscais. ;

2. Conceitos tributários aplicados
a logística: ; 2.3. ISSQN; ;

aula expositiva e estudo de
caso 30/09/19 11/10/19

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos
documentos fiscais. ; 3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos

2.4. impostos de importação e
exportação. ;

estudo de caso 14/10/19 25/10/19
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fiscais, para definir os valores dos impostos e tributos de conformidade
com sua aplicabilidade. ;

3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos fiscais, para definir os
valores dos impostos e tributos de conformidade com sua aplicabilidade.
;

3. Documentos fiscais:; 3.1.
notas fiscais; ; 3.2. conhecimento
de transporte. ;

aula expositiva com atividades
em sala de aula avaliativas e de
recuperação

28/10/19 08/11/19

4.1. Calcular para conferência os impostos e tributos legais aplicáveis
nas operações de importações e exportações. ; 4.2. Identificar os
aspectos da legislação tributária que se apliquem sobre: operador
logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado. ;

4. Aspectos tributários incidentes
sobre: ; 4.1. operador logístico,
armazém geral, centro de
distribuição e depósitos
fechados.;

apresentação de trabalhos
avaliativos e de recuperação 11/11/19 22/11/19

4.1. Calcular para conferência os impostos e tributos legais aplicáveis
nas operações de importações e exportações. ; 4.2. Identificar os
aspectos da legislação tributária que se apliquem sobre: operador
logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado. ;

4. Aspectos tributários incidentes
sobre: ; 4.1. operador logístico,
armazém geral, centro de
distribuição e depósitos
fechados.;

aula expositiva, atividade em
aula e questionário de
aprendizagem

25/11/19 06/12/19

3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos fiscais, para definir os
valores dos impostos e tributos de conformidade com sua aplicabilidade.
; 4.2. Identificar os aspectos da legislação tributária que se apliquem
sobre: operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e
depósito fechado. ;

3. Documentos fiscais:; 4.
Aspectos tributários incidentes
sobre: ;

atividades de recuperação 09/12/19 13/12/19

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

1. Correlacionar o
significado dos tributos e
suas abrangências.

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

Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Execução do
Produto ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

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

2. Correlacionar
documentos fiscais, base
de cálculo dos impostos
e valor dos mesmos.

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

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

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

3. Analisar exigências
fiscais legais nas
operações de
importações e
exportações de
mercadorias.

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

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

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

4. Associar as
exigências da legislação
tributária aplicadas
sobre: Operador
logístico, armazém geral,
centro de distribuição e
depósito fechado.

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

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

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

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

atividades em sala pesquisa na
legislação

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.

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

professor. Acompanhamento das

elaboração de
documentos

textos impressos Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?qB1A4x 32929xmRSJ%23x 5x747qzMte_v, 3/4

Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

atividades planejadas pelos
professores

Setembro
Reunião de Curso.

Publicação dos PTDs para
comunidade escolar

(26/08)

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

questionários de
avaliação e

recuperação

conteúdo ministrado
em aula

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

atividades em sala livro didático Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

elaboração de
documentos textos impressos Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

atividades de avaliação
e recuperação

conteúdo ministrado
em aula

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015.
Apostilas diversas e materiais preparados pelo professor, bem como sítios da Receita Federal do Brasil, Secretarias da Fazenda, etc.
Apresentação de vídeaulas sobre conceito e aplicação de tributos.
Constituição Federal Código Tributário Nacional Legislação específica Sites oficiais governamentais. Sites diversos, toda mídia disponível, revistas especializadas,

jornais e textos diversos
COTRIM, Gilberto. Direito fundamental. Instituições de direito público e privado. São Paulo: Saraiva. 22. ed., 2008.
http://www.portaltributario.com.br/legislacao.htm
MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: atlas, 2013
VADE MECUM. São Paulo: Saraiva. 25. ed., 2018.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
pesquisas as imunidades tributárias previstas na Constituição Federal
Indicar a documentação necessária para o funcionamento de uma instituição empresarial
Analisar exigências fiscais legais nas operações de importações e exportações de mercadorias.

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor TERESA REGINA GRECO DE LEMOS ;
Assinatura Data 02/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Plano de Trabalho em acordo com o Plano de Curso de Gestão e Negócios. Obrigado.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 02/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

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

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 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  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGISTICA
Componente Curricular: Saúde e Segurança no Trabalho
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: EDUARDO DE OLIVEIRA LEME;

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

 
- Classificar áreas de risco nos setores de recebimento, produção e distribuição de materiais.
Trabalhar de acordo com as normas ambientais, de saúde e de segurança do trabalho.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os fundamentos básicos da segurança do trabalho.
2. Analisar a utilização EPIs e EPCs.
3. Interpretar e aplicar a Legislação e as normas técnicas referentes à prevenção de acidentes no trabalho devido à exposição a agentes de risco.
4. Selecionar métodos específicos de segurança do trabalho na logística.

Habilidades
1.1 Aplicar princípios e normas específicas de segurança no trabalho.
2.1. Identificar EPI´s e EPC´s para a prevenção de acidentes do Trabalho.
3.1. Definir causas e indicar as consequências de acidentes no trabalho no setor logístico.
3.2. Aplicar as providências legais em caso de acidentes no trabalho.
3.3. Executar os procedimentos técnicos de medição dos agentes de risco na logística.
4.1. Utilizar cores como instrumento de segurança.

Bases Tecnológicas
1. Segurança do Trabalho:
1.1. conceito, aplicação e legislação;
1.2. acidente do trabalho;
1.3. conceito legal e prevencionista;
1.4. comunicação de acidente de trabalho – cat.
2. Equipamento de Proteção:
2.1. coletiva e individual.
2.2. definição.
2.3. NR 6.
3. Segurança do Trabalho e a Logística:
3.1. NR 11 – transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;
3.2. programas de saúde e segurança;
3.3. PCMSO;
3.4. PPRA;
3.5. proteção contra incêndios;
3.6. formas de propagação;
3.7. formas de combate;
3.8. NR 23.
4. Elaboração do Mapa de risco aplicado às atividades logísticas.
5. Cores na Segurança do Trabalho:
5.1. introdução;
5.2. sinalização de segurança;
5.3. sinalização para armazenamento de substâncias perigosas;
5.4. símbolos para identificação dos recipientes na movimentação de materiais;
5.5. rotulagem preventiva.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Aplicar princípios e normas específicas

de segurança no trabalho. ;
1. Segurança do Trabalho: ; 1.1. conceito, aplicação e

legislação; ;
Aula expositiva e/ou dialogada

Conteúdo passado em lousa 22/07/19 02/08/19

1.1 Aplicar princípios e normas específicas
de segurança no trabalho. ;

1.2. acidente do trabalho; ; 1.3. conceito legal e
prevencionista; ;

Aula expositiva e/ou dialogada
Conteúdo passado em lousa 05/08/19 16/08/19

1.1 Aplicar princípios e normas específicas
de segurança no trabalho. ; 1.4. comunicação de acidente de trabalho – cat. ; Aula expositiva e/ou dialogada

Conteúdo passado em lousa 19/08/19 30/08/19

2.1. Identificar EPI´s e EPC´s para a
prevenção de acidentes do Trabalho. ;

2. Equipamento de Proteção: ; 2.1. coletiva e individual.
; 2.2. definição.; 2.3. NR 6. ;

Aula expositiva e/ou dialogada
Conteúdo passado em lousa e

02/09/19 13/09/19
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datashow
3.1. Definir causas e indicar as

consequências de acidentes no trabalho no
setor logístico. ;

3. Segurança do Trabalho e a Logística: ; 3.1. NR 11 –
transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de
materiais; ;

Aula expositiva e/ou dialogada
Conteúdo passado em lousa e
datashow

16/09/19 27/09/19

1.1 Aplicar princípios e normas específicas
de segurança no trabalho. ; 3.2. programas de saúde e segurança; ; 3.3. PCMSO; ;

Aula expositiva e/ou dialogada
Conteúdo passado em lousa e
data show

30/09/19 11/10/19

1.1 Aplicar princípios e normas específicas
de segurança no trabalho. ;

3.4. PPRA; ; 4. Elaboração do Mapa de risco aplicado às
atividades logísticas. ;

Aula expositiva e/ou dialogada,
conteúdo passado em lousa e
data show e análise de casos

14/10/19 25/10/19

3.3. Executar os procedimentos técnicos de
medição dos agentes de risco na logística. ; 3.8. NR 23. ;

Aula expositiva e/ou dialogada,
conteúdo passado em lousa e
data show e análise de casos

28/10/19 08/11/19

3.2. Aplicar as providências legais em caso
de acidentes no trabalho. ;

3.5. proteção contra incêndios; ; 3.6. formas de
propagação;; 3.7. formas de combate; ;

Aula expositiva e/ou dialogada,
conteúdo passado em lousa e
data show e análise de casos

11/11/19 22/11/19

4.1. Utilizar cores como instrumento de
segurança. ;

5. Cores na Segurança do Trabalho: ; 5.1. introdução; ;
5.2. sinalização de segurança; ;

Aula expositiva e/ou dialogada,
conteúdo passado em lousa e
data show e análise de casos

25/11/19 06/12/19

3.3. Executar os procedimentos técnicos de
medição dos agentes de risco na logística. ;
4.1. Utilizar cores como instrumento de
segurança. ;

5.3. sinalização para armazenamento de substâncias
perigosas; ; 5.4. símbolos para identificação dos
recipientes na movimentação de materiais; ; 5.5.
rotulagem preventiva. ;

Aula expositiva e/ou dialogada,
conteúdo passado em lousa e
data show e análise de casos

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 fundamentos básicos
da segurança do trabalho.

Observação Direta ; Avaliação Escrita ; Participação em
Aula ;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Relacionamento de Conceitos ;

atendimento ao solicitado nas
aulas

2. Analisar a utilização EPIs e EPCs. Observação Direta ; Participação em Aula ;
Trabalho/Pesquisa ;

Atendimento às Normas ;
Argumentação Consistente ;
Relacionamento de Conceitos ;

Evidências apresentadas pelo
aluno, que o conhecimento foi
absorvido.

3. Interpretar e aplicar a Legislação
e as normas técnicas referentes à
prevenção de acidentes no trabalho
devido à exposição a agentes de
risco.

Observação Direta ; Avaliação Escrita ; Participação em
Aula ;

Argumentação Consistente ;
Objetividade ; Pertinência das
Informações ;

Evidências apresentadas pelo
aluno, que o conhecimento foi
absorvido.

4. Selecionar métodos específicos
de segurança do trabalho na
logística.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Observação Direta ;
Argumentação Consistente ;

Coerência/Coesão ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Evidências apresentadas pelo
aluno, que o conhecimento foi
absorvido.

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

Trabalho em grupo Elaboração de
material didático

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Apresentação de
trabalho em sala de

aula

Elaboração de
material didático

Reunião de Curso.
Publicação dos PTD's 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)

Trabalho em grupo Elaboração de
material didático

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Apresentação de
trabalho em sala de

aula

Elaboração de
material didático

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Trabalho em grupo Elaboração de
material didático Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Apresentação de
trabalho em sala de

aula

Elaboração de
material didático

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Livro: Segurança e Medicina do Trabalho - Ed. Atlas, Grupo Gem
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VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Explanação de caso para solução

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor EDUARDO DE OLIVEIRA LEME;
Assinatura Data 26/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo!
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 27/08/19

____________________________________
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  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGISTICA
Componente Curricular: Tecnologia da Informação
Módulo: 3 C. H. Semanal: 5,00
Professor: EDILSON FERNANDO DE SOUZA ROCHA ;

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

 
Executar o fluxo de entrada e saída de materiais, atendendo as políticas da organização e a legislação vigente.
Gerenciar processos logísticos, utilizando sistemas operacionais.
Desenvolver planejamento produtivo.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Correlacionar os sistemas de informações de acordo com as necessidades e as limitações da estrutura organizacional.
2. Descrever hardware e software necessários para controle e acompanhamento das atividades operacionais da organização.

Habilidades
1.1. Visualizar as diferentes formas de organização dos diferentes tipos de empresa.
2.1. Identificar sistemas informatizados de registro e acompanhamento dos processos corporativos.
3.1. Utilizar programas e sistemas corporativos para registro e acompanhamento das metas e controles estabelecidos.
4.1. Coletar informações para acompanhar as atividades de todos os setores da empresa.
5.1. Selecionar novas tecnologias na área de logística.
6.1. Executar aplicativos para auxiliar na tomada de decisão na área de logística.

Bases Tecnológicas
1. Diferentes tipos de organização.
2. Evolução da tecnologia da informação aplicada à logística.
3. Universo da automação dos processos e operações de:
3.1. fluxo de materiais;
3.2. produção;
3.3. movimentação;
3.4. estocagem;
3.5. manuseio e embalagem;
3.6. transporte.
4. Ferramentas de gerenciamento empresarial e indicadores de desempenho de:
4.1. planejamento;
4.2. execução;
4.3. comunicação;
4.4. controle;
4.5. concepção de projetos.
5. Novas tecnologias:
5.1. comércio eletrônico;
5.2. criptografia e certificação digital.
6. Sistemas – aplicativos:
6.1. EDI;
6.2. ERP;
6.3. MRP;
6.4. EC;
6.5. WMS;
6.6. Outros.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Visualizar as diferentes formas de organização dos diferentes

tipos de empresa. ; 1. Diferentes tipos de organização. ; Aula expositiva dialogada;
Estudo de texto . 22/07/19 02/08/19

1.1. Visualizar as diferentes formas de organização dos diferentes
tipos de empresa. ; 2.1. Identificar sistemas informatizados de
registro e acompanhamento dos processos corporativos. ;

1. Diferentes tipos de organização. ; 2.
Evolução da tecnologia da informação
aplicada à logística. ;

Aula expositiva dialogada;
Lista de discussão por meios
informatizados.

05/08/19 16/08/19

2.1. Identificar sistemas informatizados de registro e
acompanhamento dos processos corporativos. ; 3.1. Utilizar
programas e sistemas corporativos para registro e
acompanhamento das metas e controles estabelecidos. ;

2. Evolução da tecnologia da
informação aplicada à logística. ; 3.
Universo da automação dos processos e
operações de: ;

Aula expositiva dialogada;
Estudo de caso. 19/08/19 30/08/19
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3.1. Utilizar programas e sistemas corporativos para registro e
acompanhamento das metas e controles estabelecidos. ;

3.1. fluxo de materiais; ; 3.2.
produção; ; 3.3. movimentação;; 3.4.
estocagem; ;

Discussão e debate. 02/09/19 13/09/19

3.1. Utilizar programas e sistemas corporativos para registro e
acompanhamento das metas e controles estabelecidos. ;

3.5. manuseio e embalagem; ; 3.6.
transporte. ; Ensino com pesquisa. 16/09/19 27/09/19

4.1. Coletar informações para acompanhar as atividades de todos
os setores da empresa. ;

4. Ferramentas de gerenciamento
empresarial e indicadores de
desempenho de: ; 4.1. planejamento; ;

Resolução de exercícios. 30/09/19 11/10/19

4.1. Coletar informações para acompanhar as atividades de todos
os setores da empresa. ; 4.2. execução; ; 4.3. comunicação;; Aula expositiva dialogada;

Estudo de texto. 14/10/19 25/10/19

4.1. Coletar informações para acompanhar as atividades de todos
os setores da empresa. ;

4.4. controle; ; 4.5. concepção de
projetos. ; Seminário. 28/10/19 08/11/19

5.1. Selecionar novas tecnologias na área de logística. ;
5. Novas tecnologias: ; 5.1. comércio

eletrônico; ; 5.2. criptografia e
certificação digital. ;

Seminário. 11/11/19 22/11/19

6.1. Executar aplicativos para auxiliar na tomada de decisão na
área de logística. ;

6. Sistemas – aplicativos: ; 6.1. EDI; ;
6.2. ERP; ; 6.3. MRP; ; Seminário. 25/11/19 06/12/19

6.1. Executar aplicativos para auxiliar na tomada de decisão na
área de logística. ; 6.4. EC; ; 6.5. WMS;; 6.6. Outros.; Aula expositiva dialogada. 09/12/19 13/12/19

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

1. Correlacionar os sistemas de
informações de acordo com as
necessidades e as limitações da
estrutura organizacional.

Observação Direta ; Participação em Aula ; Avaliação
Escrita ; Seminário/Apresentação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Criatividade na
Resolução de Problemas ;
Objetividade ;

Identificar e utilizar
sistemas/aplicativos para controle e
acompanhamento das atividades
Conhecer as tecnologias disponíveis
no mercado para auxílio do controle
das atividades da empresa.
Identificar sistemas que ajudam na
tomada de decisão.

2. Descrever hardware e software
necessários para controle e
acompanhamento das atividades
operacionais da organização.

Observação Direta ; Participação em Aula ; Avaliação
Escrita ; Seminário/Apresentação ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Conhecer as tecnologias disponíveis
no mercado para auxílio do controle
das atividades da empresa.
Identificar e utilizar
sistemas/aplicativos para controle e
acompanhamento das atividades
Identificar sistemas que ajudam na
tomada de decisão.

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
apostilas

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Elaboração de
exercícios avaliatórios

Elaboração de
apresentações e listas

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)

Correção dos
exercícios

Elaboração de
apresentações e listas

de exercícios.

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Elaboração e correção
de listas e avaliações.

Elaboração de
apresentações e listas

de exercícios.

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Elaboração de
exercícios avaliatórios

Elaboração de
apresentações e listas

de exercícios.
Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Elaboração e correção
de listas e avaliações.

Elaboração de
apresentações e listas

de exercícios.

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Apostila do professor.
Tecnologia da Informação aplicada à Logística - Eduardo Banzato Ano: 2005
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VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa sobre a Tecnologia RFID.

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor EDILSON FERNANDO DE SOUZA ROCHA ;
Assinatura Data 12/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está de acordo.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 12/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


