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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Administração em Marketing
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: MARIANA APARECIDA MIRANDA MARTINS;

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

 
• Identificar os efeitos das variáveis do mix de marketing • Compreender a influência das variáveis controláveis e incontroláveis • Análise e avaliação de dados para

o plano de marketing • Métodos e técnicas para pesquisa de mercado • Variáveis de segmentação de mercado • Seleção de mercado - alvo
Analisar e elaborar as estratégias mercadológicas.
Criar estratégias de marketing na busca de novos mercados.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Correlacionar os conceitos de Administração de Marketing, com a gestão e planejamento estratégico da organização.
2. Analisar o mercado, identificando as necessidades dos consumidores, os segmentos de mercado, a concorrência, a demanda total, a participação da empresa

neste mercado.
3. Planejar e executar pesquisas de mercado visando ao planejamento de marketing.
4. Analisar adequadamente os efeitos das variáveis do Marketing Mix (4Ps).
5. Coletar informações para o desenvolvimento de briefing.
6. Elaborar plano estratégico de marketing, identificando público alvo, desenhando os produtos e serviços para atendê-lo.

Habilidades
1.1. Identificar os conceitos de Administração de Marketing.
1.2. Identificar as necessidades e os desejos dos potenciais clientes em função do produto/ serviço oferecido pelas organizações.
2.1. Coletar dados do mercado para elaboração do plano de marketing.
2.2. Aplicar segmentação de mercados.
3.1. Organizar dados de pesquisa de mercado, utilizando ferramentas de sistema de informação de marketing para elaboração do plano estratégico e gerencial da

organização.
3.2. Identificar oportunidade nos ambientes estratégicos.
3.3. Solucionar pontos fracos e minimizar ameaças do mercado.
4.1. Identificar os produtos e suas características.
4.2. Identificar o ponto-de-venda adequado para a disponibilização de produtos/ serviços.
4.3. Identificar as práticas de precificação no mercado.
4.4. Identificar as práticas e características da variável promoção (divulgação).
5.1. Elaborar um diagnóstico da empresa identificando a missão, o mercado concorrente e o posicionamento no mercado.
5.2. Desenvolver briefing.
6.1 Executar o plano de marketing.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos da Administração de Marketing:
1.1 origem e evolução;
1.2 estrutura do departamento de marketing
2. Conceituação e definição de Marketing, com ênfase no mercado nacional e suas características
3. Necessidades, desejos e demandas (tipos)
4. Análise do ambiente de marketing:
4.1 micro e macro;
4.2 noções de variáveis controláveis e incontroláveis
5. Definição de mercados:
5.1 tipos de mercado:
5.1.1 mercado consumidor, mercado concorrente e mercado fornecedor
6. Pesquisa de mercado e Sistema de Informação de Marketing (SIM):
6.1 tipos de pesquisa:
6.1.1 quantitativa e qualitativa
6.2 pesquisa de mercado;
6.3 tipo de coleta de dados:
6.3.1 primário e secundário
7. Desenvolvimento da Pesquisa:
7.1 objetivo(s) da pesquisa;
7.2 definição dos problemas;
7.3 desenvolvimento do plano de pesquisa:
7.3.1 tipo e formas de questionários



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?D1d.wx 32947xpoX5jx 5xehk6%23MCmKI, 2/4

7.4 técnicas e formas de coleta de dados de mercado;
7.5 análise das informações;
7.6 análise de SWOT e matriz BCG
8. Mix de Marketing:
8.1 produto;
8.2 preço;
8.3 praça;
8.4 promoção
9. Briefing:
9.1 interpretação de dados;
9.2 target;
9.3 posicionamento atual;
9.4 concorrência;
9.5 posicionamento de mercado
10. Plano de Marketing:
10.1 visão geral;
10.2 análise de mercado;
10.3 mercado secundário;
10.4 análise competitiva;
10.5 análise do produto e do negócio;
10.6 pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças;
10.7 metas e objetivos;
10.8 estratégias – 4Ps;
10.9 posicionamento;
10.10 plano de ação e implementação

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

1.1. Identificar os conceitos de Administração
de Marketing.;

1. Conceitos da Administração de Marketing:; 1.1 origem e
evolução;; 1.2 estrutura do departamento de marketing; 2.
Conceituação e definição de Marketing, com ênfase no
mercado nacional e suas características;

Aula expositiva, dialogada. 22/07/19 02/08/19

1.2. Identificar as necessidades e os desejos
dos potenciais clientes em função do produto/
serviço oferecido pelas organizações.;

3. Necessidades, desejos e demandas (tipos); 4. Análise
do ambiente de marketing:; 4.1 micro e macro;; 4.2 noções
de variáveis controláveis e incontroláveis;

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

2.1. Coletar dados do mercado para
elaboração do plano de marketing.; 2.2. Aplicar
segmentação de mercados.;

5. Definição de mercados:; 5.1 tipos de mercado:; 5.1.1
mercado consumidor, mercado concorrente e mercado
fornecedor; 6. Pesquisa de mercado e Sistema de
Informação de Marketing (SIM):;

Debate. Conceitualização.
Produção textual. 19/08/19 30/08/19

3.1. Organizar dados de pesquisa de
mercado, utilizando ferramentas de sistema de
informação de marketing para elaboração do
plano estratégico e gerencial da organização.;

6.1 tipos de pesquisa:; 6.1.1 quantitativa e qualitativa;
6.2 pesquisa de mercado;; 6.3 tipo de coleta de dados:;
6.3.1 primário e secundário;

Aula dialogada. Expositiva. 02/09/19 13/09/19

3.2. Identificar oportunidade nos ambientes
estratégicos.; 3.3. Solucionar pontos fracos e
minimizar ameaças do mercado.;

7. Desenvolvimento da Pesquisa:; 7.1 objetivo(s) da
pesquisa;; 7.2 definição dos problemas;; 7.3
desenvolvimento do plano de pesquisa:; 7.3.1 tipo e formas
de questionários;

Vídeos, aula expositiva.
Elaboração de relatório. 16/09/19 27/09/19

4.1. Identificar os produtos e suas
características.; 4.2. Identificar o ponto-de-
venda adequado para a disponibilização de
produtos/ serviços.;

7.4 técnicas e formas de coleta de dados de mercado;; 7.5
análise das informações;; 7.6 análise de SWOT e matriz
BCG; 8. Mix de Marketing:;

Estudo de caso, Debate. 30/09/19 11/10/19

4.3. Identificar as práticas de precificação no
mercado.; 8.1 produto;; 8.2 preço;; 8.3 praça;; 8.4 promoção; Vídeo-aula, debate. 14/10/19 25/10/19

4.4. Identificar as práticas e características da
variável promoção (divulgação).;

9. Briefing:; 9.1 interpretação de dados;; 9.2 target;; 9.3
posicionamento atual;; 9.4 concorrência;; 9.5
posicionamento de mercado;

Aula expositiva. Dialogada.
Lista de Exercícios. 28/10/19 08/11/19

5.1. Elaborar um diagnóstico da empresa
identificando a missão, o mercado concorrente
e o posicionamento no mercado.;

10. Plano de Marketing:; 10.1 visão geral;; 10.2 análise
de mercado;; 10.3 mercado secundário;; Pesquisa e análise de dados 11/11/19 22/11/19

5.2. Desenvolver briefing.;
10.4 análise competitiva;; 10.5 análise do produto e do

negócio;; 10.6 pontos fortes, pontos fracos, oportunidades,
ameaças;; 10.7 metas e objetivos;;

Discussão e conceitualização.
Trabalho em sala. 25/11/19 06/12/19

6.1 Executar o plano de marketing.; 10.8 estratégias – 4Ps;; 10.9 posicionamento;; 10.10
plano de ação e implementação; Seminários. Análise de dados. 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 conceitos de

Administração de Marketing, com a
gestão e planejamento estratégico da
organização.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Produção Textual ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;

Aplicação no cotidiano. Análise e
prática do conteúdo Pesquisa de
mercado, discussão.

2. Analisar o mercado, identificando
as necessidades dos consumidores,
os segmentos de mercado, a
concorrência, a demanda total, a
participação da empresa neste
mercado.

Avaliação Escrita ; Portfólio de Atividades ; Relatório ;
Recuperação ;

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

Aplicação no cotidiano Debate e
conceitualização Questionamentos
e posicionamentos.

3. Planejar e executar pesquisas de
mercado visando ao planejamento de
marketing.

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ; Entrevista ;
Recuperação ;

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

Questionamentos e
posicionamentos. Aplicação no
cotidiano Análise e prática do
conteúdo.

4. Analisar adequadamente os
efeitos das variáveis do Marketing
Mix (4Ps).

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

Argumentação Consistente ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Relacionamento
de Conceitos ;

Questionamentos e
posicionamentos. Análise e prática
do conteúdo. Aplicação no
cotidiano

5. Coletar informações para o
desenvolvimento de briefing.

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

Pertinência das Informações ;
Relacionamento de Conceitos ;

Questionamentos e
posicionamentos. Análise e prática
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Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

do conteúdo Aplicação no
cotidiano

6. Elaborar plano estratégico de
marketing, identificando público alvo,
desenhando os produtos e serviços
para atendê-lo.

Avaliação Escrita ; Seminário/Apresentação ; Portfólio de
Atividades ; Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Interlocução: Ouvir e Ser
Ouvido ; Criatividade na
Resolução de Problemas ;

Questionamentos e
posicionamentos. Análise e prática
do conteúdo Aplicação no
cotidiano

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

Debate Livro Administração
de Marketing

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

Artigos Novas estratégias de
marketing

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

Avaliação escrita Livro Administração
de Marketing 4.0

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Seminpario Lista de Exercícios Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Análise de relatório Marketing Digital Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Revisão de conteúdo Textos técnicos

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Administração de Marketing; Editora: Prentice Hall Ano de Publicação: 2002
Apostilas elaboradas com base nos conteúdos presentes no site: www.sebrae.com.br Artigos do site: www.administradores.com.br KOTLER, Philip, ARMSTRONG,

Gary - Princípios de Marketing, 12 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008. KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane - Administração de Marketing:
KOTLER F. / KELLER K.L. - ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING - Pearson Education do Brasil - 12a Edição - 2006
KOTLER, Philip. Princípios de Marketing. Prentice Hall. Rio de Janeiro, 2000. SAUNDERS, John. Estratégia de Marketing e Posicionamento Competitivo. MINARELLI,

J.A. Empregabilidade: como Ter trabalho e remuneração sempre. São Paulo. Ed. Gente, 1995. COBRA, Marcos. Administração Estratégica do Mercado
Série marketing FGV Management.
Slides, Jornais
Vídeos e/ou reportagens complementares do Jornal Nacional, Jornal da Globo,Jornal SPTV, Programa O Aprendiz, SEBRAE, SENAC, Pequenas Empresas Grandes

Negócios, Você S/A, Dinheiro, Venda Mais, Administradores, Portal do Marketing, Peruzzo Marketing Group e/ou outros que fizerem necessários.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Artigos de marketing digital
Casos de sucesso do Marketing

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)
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A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

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

IX – Identificação:
Nome do Professor MARIANA APARECIDA MIRANDA MARTINS;
Assinatura Data 16/08/2019

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. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Cálculos Estatísticos
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: FELIPE BENEDETTI ABBUD ABDALLA ;

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

 
-Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações matemáticas. presentes nas relações formais e causais entre fenômenos

produtivos e administrativos e de controle.
Atividades: -Coletar Dados Estatístiucos -Efetuar calculos
Capacitar o aluno a coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados utilizando métodos estatísticos.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Avaliar dados e resultados estatísticos.
2. Interpretar estudos, relatórios e pesquisas econômicas e de mercado.
3. Identificar resultados estatísticos de acordo com cada método estudado.
4. Utilizar metodologias de pesquisas e aplicações estatísticas nos processos administrativos.
5. Avaliar a aplicação da probabilidade nos processos gerenciais da organização.
6. Analisar criticamente os resultados expressos em gráficos e/ ou em resultado de cálculo.
7. Estimar desvios de um cálculo estatístico e suas influencias no planejamento operacional.

Habilidades
1.1. Fazer cálculos e construir tabelas.
1.2. Apurar resultados e mostrar tendências (mercado, perfil de consumo e tipos de consumo).
1.3. Coletar dados estatísticos.
1.4. Construir tabelas.
2.1. Elaborar relatórios sobre os resultados das pesquisas de desempenho do mercado.
3.1. Implementar controle estatístico nos processos produtivos.
3.2. Elaborar método para a apuração do controle de qualidade da produção.
3.3. Visualizar o índice de produtividade média aplicada a cada setor produtivo.
4.1. Desenvolver modelos de pesquisa e relatórios estatísticos.
4.2. Elaborar tabelas e gráficos.
4.3. Representar graficamente as medidas e tendências.
5.1. Organizar dados para cálculos e análise de probabilidade.
5.2. Interpretar resultados dos cálculos de probabilidade.
5.3. Aplicar a probabilidade no planejamento dos processos organizacionais.
6.1. Realizar cálculos.
6.2. Interpretar fórmulas e suas aplicações.
6.3. Elaborar e interpretar gráficos.
7.1. Calcular média populacional e suas variáveis.
7.2. Estimar proporção e determinação de uma amostra.
7.3. Aplicar dados nos planejamentos das organizações.

Bases Tecnológicas
1. Fases do método estatístico:
1.1 coleta de dados;
1.2 apuração dos dados;
1.3 análise dos resultados
2. População e amostragem
3. Dados absolutos e dados relativos:
3.1 porcentagens;
3.2 índices econômicos;
3.3 coeficientes;
3.4 taxas
4. Gráficos estatísticos:
4.1 curvas, barras e setores
5. Medidas de posição:
5.1 média aritmética;
5.2 moda;
5.3 mediana
6. Estudo da Probabilidade
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7. Medida de dispersão – Amplitude Total:
7.1 coleta de dados;
7.2 apuração dos dados;
7.3 análise dos resultados;
7.4 estimação;
7.5 inferência estatística e estimação;
7.6 inferência da média populacional:
7.6.1 desvio padrão populacional desconhecido e população infinita
7.7 amostragem de populações finitas;
7.8 estimação da proporção em uma população;
7.9 determinação e regressão linear;
7.10 Curva de Gauss

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

1.1. Fazer cálculos e construir tabelas.; 1.4.
Construir tabelas.; 6.1. Realizar cálculos.;

1. Fases do método estatístico:; 1.1 coleta de dados;;
1.2 apuração dos dados;; 1.3 análise dos resultados; 2.
População e amostragem; 3. Dados absolutos e dados
relativos:; 3.1 porcentagens;;

26 – Aula Inaugural:
apresentação das bases
tecnológicas e critérios de
avaliação // 02 – Coleta e
organização de dados em
tabelas com e sem intervalos
de classe. População e
Amostragem – dados absolutos
e relativos (fi e fr)

22/07/19 02/08/19

1.1. Fazer cálculos e construir tabelas.; 1.4.
Construir tabelas.; 4.2. Elaborar tabelas e gráficos.;
4.3. Representar graficamente as medidas e
tendências.; 6.1. Realizar cálculos.; 7.1. Calcular
média populacional e suas variáveis.;

1. Fases do método estatístico:; 1.1 coleta de dados;;
1.2 apuração dos dados;; 1.3 análise dos resultados; 2.
População e amostragem; 3. Dados absolutos e dados
relativos:; 3.1 porcentagens;; 4. Gráficos estatísticos:;
4.1 curvas, barras e setores; 5. Medidas de posição:;
5.1 média aritmética;;

09 – Gráficos // 16 – Medidas
de Posição: Média Aritmética 05/08/19 16/08/19

1.1. Fazer cálculos e construir tabelas.; 1.4.
Construir tabelas.; 4.2. Elaborar tabelas e gráficos.;
4.3. Representar graficamente as medidas e
tendências.; 6.1. Realizar cálculos.; 7.1. Calcular
média populacional e suas variáveis.;

1. Fases do método estatístico:; 1.1 coleta de dados;;
1.2 apuração dos dados;; 1.3 análise dos resultados; 2.
População e amostragem; 3. Dados absolutos e dados
relativos:; 3.1 porcentagens;; 4. Gráficos estatísticos:;
4.1 curvas, barras e setores; 5. Medidas de posição:;
5.1 média aritmética;; 5.2 moda;; 5.3 mediana;

23 – Medidas de Posição:
Mediana // 30 – Medidas de
Posição: Moda

19/08/19 30/08/19

1.1. Fazer cálculos e construir tabelas.; 1.4.
Construir tabelas.; 4.2. Elaborar tabelas e gráficos.;
4.3. Representar graficamente as medidas e
tendências.; 6.1. Realizar cálculos.; 7.1. Calcular
média populacional e suas variáveis.;

1. Fases do método estatístico:; 1.1 coleta de dados;;
1.2 apuração dos dados;; 1.3 análise dos resultados; 2.
População e amostragem; 3. Dados absolutos e dados
relativos:; 3.1 porcentagens;; 4. Gráficos estatísticos:;
4.1 curvas, barras e setores; 5. Medidas de posição:;
5.1 média aritmética;; 5.2 moda;; 5.3 mediana;

06 – Atividade: medidas de
posição // 13 – Apresentação
de Trabalho: coleta de dados,
tabulação e medidas de
posição

02/09/19 13/09/19

1.1. Fazer cálculos e construir tabelas.; 1.4.
Construir tabelas.; 4.2. Elaborar tabelas e gráficos.;
4.3. Representar graficamente as medidas e
tendências.; 6.1. Realizar cálculos.; 7.1. Calcular
média populacional e suas variáveis.;

1. Fases do método estatístico:; 1.1 coleta de dados;;
1.2 apuração dos dados;; 1.3 análise dos resultados; 2.
População e amostragem; 3. Dados absolutos e dados
relativos:; 3.1 porcentagens;; 4. Gráficos estatísticos:;
4.1 curvas, barras e setores; 5. Medidas de posição:;
5.1 média aritmética;; 5.2 moda;; 5.3 mediana;

20 – Avaliação escrita,
individual e sem consulta // 27
– Recuperação

16/09/19 27/09/19

6.1. Realizar cálculos.; 6.2. Interpretar fórmulas e
suas aplicações.; 7.1. Calcular média populacional e
suas variáveis.;

5. Medidas de posição:; 5.1 média aritmética;; 7.
Medida de dispersão – Amplitude Total:; 7.3 análise
dos resultados;; 7.5 inferência estatística e
estimação;;

11 – Medidas de Dispersão:
Variância 30/09/19 11/10/19

6.1. Realizar cálculos.; 6.2. Interpretar fórmulas e
suas aplicações.; 7.1. Calcular média populacional e
suas variáveis.;

5. Medidas de posição:; 5.1 média aritmética;; 7.
Medida de dispersão – Amplitude Total:; 7.3 análise
dos resultados;; 7.5 inferência estatística e
estimação;;

15 – Apresentação de
trabalho: coleta de dados,
tabulação e medidas de posição
e dispersão // 22 – Avaliação
escrita, individual e sem
consulta

14/10/19 25/10/19

6.1. Realizar cálculos.; 6.2. Interpretar fórmulas e
suas aplicações.; 7.1. Calcular média populacional e
suas variáveis.;

5. Medidas de posição:; 5.1 média aritmética;; 7.
Medida de dispersão – Amplitude Total:; 7.3 análise
dos resultados;; 7.5 inferência estatística e
estimação;;

01 – Atividade: medidas de
dispersão 28/10/19 08/11/19

1.1. Fazer cálculos e construir tabelas.; 1.4.
Construir tabelas.; 4.2. Elaborar tabelas e gráficos.;
4.3. Representar graficamente as medidas e
tendências.; 6.1. Realizar cálculos.; 6.2. Interpretar
fórmulas e suas aplicações.; 7.1. Calcular média
populacional e suas variáveis.;

1. Fases do método estatístico:; 1.1 coleta de dados;;
1.2 apuração dos dados;; 1.3 análise dos resultados; 2.
População e amostragem; 3. Dados absolutos e dados
relativos:; 3.1 porcentagens;; 4. Gráficos estatísticos:;
4.1 curvas, barras e setores; 5. Medidas de posição:;
5.1 média aritmética;; 5.2 moda;; 5.3 mediana; 7.
Medida de dispersão – Amplitude Total:; 7.3 análise
dos resultados;; 7.5 inferência estatística e
estimação;;

15 – Apresentação de
trabalho: coleta de dados,
tabulação e medidas de posição
e dispersão // 22 – Avaliação
escrita, individual e sem
consulta

11/11/19 22/11/19

1.1. Fazer cálculos e construir tabelas.; 1.4.
Construir tabelas.; 4.2. Elaborar tabelas e gráficos.;
4.3. Representar graficamente as medidas e
tendências.; 5.1. Organizar dados para cálculos e
análise de probabilidade.; 5.2. Interpretar
resultados dos cálculos de probabilidade.; 5.3.
Aplicar a probabilidade no planejamento dos
processos organizacionais.; 6.1. Realizar cálculos.;
6.2. Interpretar fórmulas e suas aplicações.; 7.1.
Calcular média populacional e suas variáveis.;

1. Fases do método estatístico:; 1.1 coleta de dados;;
1.2 apuração dos dados;; 1.3 análise dos resultados; 2.
População e amostragem; 3. Dados absolutos e dados
relativos:; 3.1 porcentagens;; 4. Gráficos estatísticos:;
4.1 curvas, barras e setores; 5. Medidas de posição:;
5.1 média aritmética;; 5.2 moda;; 5.3 mediana; 6.
Estudo da Probabilidade; 7. Medida de dispersão –
Amplitude Total:; 7.3 análise dos resultados;; 7.5
inferência estatística e estimação;; 7.10 Curva de
Gauss;

29 – Recuperação // 06 –
Curva de Gauss e a
probabilidade

25/11/19 06/12/19

4.3. Representar graficamente as medidas e
tendências.; 5.1. Organizar dados para cálculos e
análise de probabilidade.; 5.2. Interpretar
resultados dos cálculos de probabilidade.; 5.3.
Aplicar a probabilidade no planejamento dos
processos organizacionais.; 6.1. Realizar cálculos.;
6.2. Interpretar fórmulas e suas aplicações.;

6. Estudo da Probabilidade; 7.3 análise dos
resultados;; 7.10 Curva de Gauss;

13 – Atividade: Curva de
Gauss e a probabilidade +
Encerramento do semestre

09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Avaliar dados Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Observação Atendimento às Normas ; Clareza Saber escolher qual o melhor método de
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e resultados
estatísticos.

Direta ; Participação em Aula ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;

na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Objetividade ; Organização ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

pesquisa a ser utilizado e se os resultados
obtidos com a pesquisa são satisfatórios. Ser
capaz de identificar o perfil profissional
apresentando postura profissional nas atividades
exercidas. Ser capaz de desenvolver técnicas de
atendimento ao cliente com qualidade. Ser capaz
de opinar sobre o melhor leiaute e propor
técnicas sustentáveis. Apresentar soluções
viáveis para os problemas apresentados em
relação a administração do tempo.

2. Interpretar
estudos, relatórios
e pesquisas
econômicas e de
mercado.

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

Atendimento às Normas ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Objetividade ; Organização ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Saber escolher qual o melhor método de
pesquisa a ser utilizado e se os resultados
obtidos com a pesquisa são satisfatórios. Ser
capaz de identificar o perfil profissional
apresentando postura profissional nas atividades
exercidas. Ser capaz de desenvolver técnicas de
atendimento ao cliente com qualidade. Ser capaz
de opinar sobre o melhor leiaute e propor
técnicas sustentáveis. Apresentar soluções
viáveis para os problemas apresentados em
relação a administração do tempo.

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

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

Atendimento às Normas ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Organização ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Saber escolher qual o melhor método de
pesquisa a ser utilizado e se os resultados
obtidos com a pesquisa são satisfatórios. Ser
capaz de identificar o perfil profissional
apresentando postura profissional nas atividades
exercidas. Ser capaz de desenvolver técnicas de
atendimento ao cliente com qualidade. Ser capaz
de opinar sobre o melhor leiaute e propor
técnicas sustentáveis. Apresentar soluções
viáveis para os problemas apresentados em
relação a administração do tempo.

4. Utilizar
metodologias de
pesquisas e
aplicações
estatísticas nos
processos
administrativos.

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

Atendimento às Normas ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Objetividade ; Organização ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Saber escolher qual o melhor método de
pesquisa a ser utilizado e se os resultados
obtidos com a pesquisa são satisfatórios. Ser
capaz de identificar o perfil profissional
apresentando postura profissional nas atividades
exercidas. Ser capaz de desenvolver técnicas de
atendimento ao cliente com qualidade. Ser capaz
de opinar sobre o melhor leiaute e propor
técnicas sustentáveis. Apresentar soluções
viáveis para os problemas apresentados em
relação a administração do tempo.

5. Avaliar a
aplicação da
probabilidade nos
processos
gerenciais da
organização.

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

Atendimento às Normas ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Objetividade ; Organização ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Saber escolher qual o melhor método de
pesquisa a ser utilizado e se os resultados
obtidos com a pesquisa são satisfatórios. Ser
capaz de identificar o perfil profissional
apresentando postura profissional nas atividades
exercidas. Ser capaz de desenvolver técnicas de
atendimento ao cliente com qualidade. Ser capaz
de opinar sobre o melhor leiaute e propor
técnicas sustentáveis. Apresentar soluções
viáveis para os problemas apresentados em
relação a administração do tempo.

6. Analisar
criticamente os
resultados
expressos em
gráficos e/ ou em
resultado de
cálculo.

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

Atendimento às Normas ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Objetividade ; Organização ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Saber escolher qual o melhor método de
pesquisa a ser utilizado e se os resultados
obtidos com a pesquisa são satisfatórios. Ser
capaz de identificar o perfil profissional
apresentando postura profissional nas atividades
exercidas. Ser capaz de desenvolver técnicas de
atendimento ao cliente com qualidade. Ser capaz
de opinar sobre o melhor leiaute e propor
técnicas sustentáveis. Apresentar soluções
viáveis para os problemas apresentados em
relação a administração do tempo.

7. Estimar
desvios de um
cálculo estatístico
e suas influencias
no planejamento
operacional.

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

Atendimento às Normas ; Clareza
na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Objetividade ; Organização ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Saber escolher qual o melhor método de
pesquisa a ser utilizado e se os resultados
obtidos com a pesquisa são satisfatórios. Ser
capaz de identificar o perfil profissional
apresentando postura profissional nas atividades
exercidas. Ser capaz de desenvolver técnicas de
atendimento ao cliente com qualidade. Ser capaz
de opinar sobre o melhor leiaute e propor
técnicas sustentáveis. Apresentar soluções
viáveis para os problemas apresentados em
relação a administração do tempo.

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.

Utilização dos critérios
de avaliação dispostos

em PTD.

Atividade para
participação em sala

e casa.

22 - Início de aulas do 2º
Semestre.

Agosto Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação

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

Utilização dos critérios
de avaliação dispostos

em PTD.

Atividade para
participação em sala

e casa.

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para
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p g ( p ç
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

p
professor. Acompanhamento das

atividades planejadas pelos
professores.

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).

Utilização dos critérios
de avaliação dispostos

em PTD.

Atividade para
participação em sala

e casa.

Reunião de Curso. 
30 - Conselho
Intermediário.

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua.

Utilização dos critérios
de avaliação dispostos

em PTD.

Atividade para
participação em sala

e casa.

Reunião de Curso. 19 -
Reunião Pedagógica.

Novembro
Avaliação interna dos

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

Utilização dos critérios
de avaliação dispostos

em PTD.

Atividade para
participação em sala

e casa.
Reunião de Curso.

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Utilização dos critérios
de avaliação dispostos

em PTD.

Atividade para
participação em sala

e casa.

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

Planejamento. 18 -
Conselho de Classe Final.

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
CRESPO, A. A. Estatística Fácil. São Paulo: Saraiva, 2009.
- pesquisa na internet
CURSO DE ESTATÍSTICA BÁSICA: Teoria e Prática - Giovani Glaucio de Oliveira Costa - Atlas
Material preparado pelo professor.
Pesquisa na internet
Pesquisas em jornais e revistas, Internet.
WILTON O. B.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 9a Ed. 2017
ZAGO, G.J. e SCIANI, W.A. Estatística. 1.ed. Copidart Editora LTDA, 2002.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar na internet algum assunto que faça se possível realizar um levantamento de dados. Construir a tabela de frequência com 5 intervalos e realizar o cálculo

da média aritmética, moda, mediana, desvio padrão e coeficiente de variação.

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).
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.
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 FELIPE BENEDETTI ABBUD ABDALLA ;
Assinatura Data 26/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O Plano de Trabalho Docente foi elaborado em conformidade com o Plano de Curso do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 01/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição
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12/08/2019 09/08 - Participação no Projeto de TCC dos alunos do 3º Módulo de Logística (Copa Etec).

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Custos e Operações Contábeis
Módulo: 2 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.

 
• Auxiliar nas operações relativas ao controle dos fatos que alteram o patrimônio da organização.
• Contabilizar custo orçado ou incorrido.
• Criar relatório de custo
• Levantar dados de cada etapa do processo para a composição do custo.
Analisar comportamento das contas e acompanhar os resultados finais da empresa. Efetuar análises comparativas e executar o planejamento tributário. Identificar

fases do processo de formação do custo, calcular e contabilizar impostos federais, estaduais e municipais.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Correlacionar os conceitos e princípios da contabilidade de custos e suas aplicações nos processos.
2. Avaliar metodologias de custeamento da produção e sua tributação.
3. Apurar resultados obtidos nos cálculos de ponto de equilíbrio com relação ao seu preço de venda.

Habilidades
1.1. Identificar custos no processo operacional.
1.2. Elaborar planilhas de custo.
1.3. Classificar contas de custos.
1.4. Aplicar métodos de custeio.
2.1. Identificar fases do processo de formação do custo.
2.2. Calcular e contabilizar impostos.
3.1. Aplicar e calcular o ponto de equilíbrio.
3.2. Aplicar critérios de rateio na formação de custos.
3.3. Calcular e estruturar a formação de preço.

Bases Tecnológicas
1. Conceito de custo:
1.1 diferenciação entre custo e despesa;
1.2 classificação dos custos:
1.2.1 custo direto, indireto e integral;
1.2.2 custo fixo, variável e misto
1.3 princípios aplicados a custos:
1.3.1 princípio da competência dos exercícios;
1.3.2 princípio do registro pelo valor histórico;
1.3.3 princípio do conservadorismo
1.4 sistemas de custeio:
1.4.1 custeio por absorção;
1.4.2 custo padrão;
1.4.3 custeio departamental;
1.4.4 custeio variável
2. Critérios de avaliação de estoque:
2.1 inventário permanente ou periódico;
2.2 Método PEPS;
2.3 CMU;
2.4 CMV;
2.5 CPV;
2.6 contabilização de impostos como ICMS e IPI;
2.7 PIS e COFINS (tributação cumulativa e não cumulativa);
2.8 Lucro Real e Presumido;
2.9 CSLL;
2.10 ciclo de formação de custo industrial: MP, Produto em Elaboração, Produto Acabado
3. Ponto de Equilíbrio:
3.1 econômico;
3.2 financeiro;
3.3 contábil
4. Critérios de rateio na formação de custos
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5. Elementos formadores do custo de um produto ou serviço:
5.1 insumos;
5.2 depreciação;
5.3 encargos
6. Formação do preço de venda de serviços:
6.1 mark up;
6.2 impostos
7. Formação do preço de venda de produto:
7.1 mark up;
7.2 impostos

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

1.1. Identificar custos no processo
operacional.;

1. Conceito de custo:; 1.1 diferenciação entre custo e despesa;;
Apresentação das bases tecnológicas.; Apresentação das bases
tecnológicas.;

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

1.1. Identificar custos no processo
operacional.; 1.2. Elaborar planilhas
de custo.;

1. Conceito de custo:; 1.1 diferenciação entre custo e despesa;; 1.2
classificação dos custos:; 1.2.1 custo direto, indireto e integral;;

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

1.1. Identificar custos no processo
operacional.; 1.2. Elaborar planilhas
de custo.;

1. Conceito de custo:; 1.2 classificação dos custos:; 1.2.1 custo
direto, indireto e integral;; 1.2.2 custo fixo, variável e misto; 1.3
princípios aplicados a custos:; 1.3.1 princípio da competência dos
exercícios;; 1.3.2 princípio do registro pelo valor histórico;; 1.3.3
princípio do conservadorismo;

Aula expositiva e dialogada.
Estudo de Caso. Avaliação
Escrita.

19/08/19 30/08/19

1.3. Classificar contas de custos.;
1.4. Aplicar métodos de custeio.;

1.4 sistemas de custeio:; 1.4.1 custeio por absorção;; 1.4.2 custo
padrão;; 1.4.3 custeio departamental;; 1.4.4 custeio variável;

Aula expositiva e dialogada.
Estudo de Caso. Lista de
Exercicios.

02/09/19 13/09/19

2.1. Identificar fases do processo
de formação do custo.; 2.2. Calcular
e contabilizar impostos.;

2. Critérios de avaliação de estoque:; 2.1 inventário permanente ou
periódico;; 2.2 Método PEPS;;

Aula expositiva e dialogada.
Estudo de Caso.
Seminário/Apresentação.
Outros.

16/09/19 27/09/19

2.1. Identificar fases do processo
de formação do custo.; 2.2. Calcular
e contabilizar impostos.;

2.3 CMU;; 2.4 CMV;; 2.5 CPV;; Aula expositiva e dialogada.
Outros. 30/09/19 11/10/19

2.1. Identificar fases do processo
de formação do custo.; 2.2. Calcular
e contabilizar impostos.;

2.6 contabilização de impostos como ICMS e IPI;; 2.7 PIS e COFINS
(tributação cumulativa e não cumulativa);; 2.8 Lucro Real e
Presumido;; 2.9 CSLL;; 2.10 ciclo de formação de custo industrial: MP,
Produto em Elaboração, Produto Acabado;

Aula expositiva e dialogada.
Estudo de Caso. Avaliação
Escrita.

14/10/19 25/10/19

2.1. Identificar fases do processo
de formação do custo.; 2.2. Calcular
e contabilizar impostos.; 3.1. Aplicar
e calcular o ponto de equilíbrio.;

3. Ponto de Equilíbrio:; 3.1 econômico;; 3.2 financeiro;; 3.3 contábil;
4. Critérios de rateio na formação de custos;

Aula expositiva e dialogada.
Estudo de Caso. Lista de
exercícios.

28/10/19 08/11/19

3.1. Aplicar e calcular o ponto de
equilíbrio.; 3.2. Aplicar critérios de
rateio na formação de custos.;

5. Elementos formadores do custo de um produto ou serviço:; 5.1
insumos;; 5.2 depreciação;; 5.3 encargos; 6. Formação do preço de
venda de serviços:;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade prática. 11/11/19 22/11/19

3.1. Aplicar e calcular o ponto de
equilíbrio.; 3.2. Aplicar critérios de
rateio na formação de custos.; 3.3.
Calcular e estruturar a formação de
preço.;

6. Formação do preço de venda de serviços:; 6.1 mark up;; 6.2
impostos; 7. Formação do preço de venda de produto:; 7.1 mark up;;
7.2 impostos;

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

25/11/19 06/12/19

3.1. Aplicar e calcular o ponto de
equilíbrio.; 3.2. Aplicar critérios de
rateio na formação de custos.; 3.3.
Calcular e estruturar a formação de
preço.;

6. Formação do preço de venda de serviços:; 6.1 mark up;; 6.2
impostos; 7. Formação do preço de venda de produto:; 7.1 mark up;;
7.2 impostos;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula. Lista
de exercícios. 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. Correlacionar
os conceitos e
princípios da
contabilidade de
custos e suas
aplicações nos
processos.

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

Adequação ao Público Alvo ; Atendimento às
Normas ; Cumprimento das Tarefas Individuais
; Criatividade na Resolução de Problemas ;
Pertinência das Informações ; Relacionamento
de Conceitos ; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

O confronto e a identificação de idéias
e conceitos-chave por parte do
aluno,apresentar a correlação do
produto de ensino com o seu cotidiano,
opinar sobre questões diferentes do
mesmo tema, raciocínio lógico,
respostas embasadas nos conceitos
trabalhados e estudados.

2. Avaliar
metodologias de
custeamento da
produção e sua
tributação.

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

Adequação ao Público Alvo ; Atendimento às
Normas ; Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na Resolução
de Problemas ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Execução do Produto ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ; Pertinência
das Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

O confronto e a identificação de idéias
e conceitos-chave por parte do
aluno,apresentar a correlação do
produto de ensino com o seu cotidiano,
opinar sobre questões diferentes do
mesmo tema, raciocínio lógico,
respostas embasadas nos conceitos
trabalhados e estudados.

3. Apurar
resultados obtidos
nos cálculos de
ponto de
equilíbrio com
relação ao seu
preço de venda.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Entrevista ; Lista
de Exercícios ; Produção Textual ; Projeto ; Relatório ;
Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ; Atendimento às
Normas ; Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de Problemas ;
Coerência/Coesão ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ;

O confronto e a identificação de idéias
e conceitos-chave por parte do
aluno,apresentar a correlação do
produto de ensino com o seu cotidiano,
opinar sobre questões diferentes do
mesmo tema, raciocínio lógico,
respostas embasadas nos conceitos
trabalhados e estudados.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar
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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

Observação direta
Elaboração do plano
de aula e atividades

de avaliação

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Exercícios de avaliação,
atividades escritas
observação direta,

prova escrita;

Elaboração e
correção de provas,

exercícios, atividades
escritas e atividades

individuais de
recuperação;

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)

Atividades de
recuperação, prova
escrita e exercícios

Elaboração e
correção de provas,

exercícios, atividades
escritas;

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Exercícios de avaliação,
atividades escritas
observação direta,

prova escrita;

Elaboração e
correção de provas,

exercícios, atividades
escritas e atividades

individuais de
recuperação;

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Atividades de
recuperação, prova
escrita e exercícios

Elaboração e
correção de provas,

exercícios, atividades
escritas e atividades

individuais de
recuperação;

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividades de
recuperação,
exercícios;

Elaboração e
correção de provas,

exercícios, atividades
escritas e atividades

individuais de
recuperação;

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
- Megliorini, Evandir; Custos ; Ed. Makron Books, São Paulo - 2001
Contabilidade de Custos Fácil - Osni Moura. Custos Análise e Gestão – Evandir Megliorini
Gestão de Custos e Formação de Preços, Adriano Leal Bruni, Rubens Famá – Editora Atlas S.A., Edição 5ª, 2010.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2006.
Material elaborado pelo professor

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O estudo por meio de tarefas concretas e práticas tem por finalidade a assimilação de conhecimentos, habilidades e hábitos sob a orientação do professor.

(MARION; MARION, 2006, p. 46).

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.
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
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XI - Replanejamento
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Gestão Empreendedora e Inovação
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: MARIA DE FATIMA MARTINS ;

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

 
Ampliar e aplicar o raciocínio lógico e inovador; Identificar, interpretar e utilizar instrumentos de planejamento na gestão empresarial pública e privada; Analisar o

mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou serviço para tomada de decisões.
Definir estratégias empresariais com visão empreendedora.
Detectar oportunidades e gerenciar o processo de inovação
Identificar e incentivar atitudes empreendedoras na equipe de trabalho.
Identificar o mercado consumidor para distribuição de produtos; Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento; Identificar e incentivar

atitudes empreendedoras na equipe de trabalho.
Identificar o processo criativo
Planejar a abertura da empresa e seu plano de negócio.
Planejar e avaliar possibilidades de sucesso de um empreendimento.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar o contexto socioeconômico e político tendo em vista a prática empreendedora.
2. Desenvolver e/ ou fortalecer autoestima positiva, que favoreça escolhas profissionais significativas.
3. Analisar tendências e oportunidades para criação e abertura de um negócio com sustentabilidade.
4. Executar o planejamento, monitoramento e avaliação de projetos no âmbito dos negócios do empreendimento.
5. Interpretar o processo de inovação, sua organização e gerenciamento.
6. Correlacionar as principais estratégias competitivas com a gestão do negócio.

Habilidades
1.1. Identificar os conceitos de empreendedorismo e visão empreendedora.
1.2. Interpretar as variáveis socioeconômicas e políticas do mercado.
1.3. Detectar oportunidades de negócios e desenvolver a empregabilidade.
1.4. Aplicar os princípios de empreendedorismo e intraempreendedorismo.
2.1. Identificar competências pessoais e profissionais.
2.2. Empreender autoestima positiva por meio do autoconhecimento e desenvolvimento de competências que favoreçam escolhas profissionais criativas e

motivadoras.
2.3. Aplicar métodos de geração de novas ideias.
3.1. Investigar as tendências de mercado e identificar oportunidades para novos projetos/ negócios.
3.2. Identificar os fatores contextuais e os estágios-chaves dos processos que influenciam a criação de um novo negócio.
3.3. Aplicar legislação ambiental nas ações de gestão empresarial.
3.4. Reconhecer áreas fronteiras de desenvolvimento sustentável.
3.5. Elaborar plano de gestão ambiental.
4.1. Articular e desenvolver o plano de negócio.
4.2. Visualizar os processos de gerenciamento de recursos e competências.
4.3. Identificar possibilidades para aquisição de recursos financeiros e financiamentos.
5.1. Distinguir as diferentes tipologias e classificações da inovação.
5.2. Analisar de maneira crítica o processo de inovação, reconhecendo a importância de sua gestão.
5.3. Aplicar ferramentas, técnicas e mecanismos para o processo de inovação.
5.4. Diagnosticar como os diferentes tipos de inovação podem contribuir para a sustentabilidade.
5.5. Organizar e gerenciar o processo de inovação.
5.6. Diferenciar empreendedorismo, inovação e criatividade.
6.1. Identificar as principais teorias e modelos em estratégias competitivas e gestão das empresas.
6.2. Selecionar e aplicar um modelo de gestão que favoreça a competitividade do negócio.

Bases Tecnológicas
1. Conceito sobre empreendedorismo e visão empreendedora:
1.1 definição das principais características empreendedoras;
1.2 diferenças entre empreendedorismo corporativo e empreendedorismo de start-up
2. Empregabilidade:
2.1 conceito, evolução histórica, formas de trabalho, o desenvolvimento da vantagem competitiva no mercado;
2.2 criatividade – o processo criativo, paradigmas (bloqueios mentais):
2.2.1 fontes de novas ideias;
2.2.2 métodos de geração de novas ideias (brainstorming, grupos de discussão, questionários etc.);
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2.2.3 avaliação das ideias
3. Visão de oportunidade – diferenciar ideias de oportunidades, como avaliar uma oportunidade, tendência de mercado:
3.1 planejamento e abertura de empresa:
3.1.1 definição do negócio, produto e mercado;
3.1.2 busca de assessorias para abertura do negócio;
3.1.3 constituição de empresas;
3.1.4 empreendedor individual;
3.1.5 possibilidades e fronteiras do desenvolvimento sustentável;
3.1.6 gestão ambiental nas empresas produtoras de bens e serviços (controle de inspeção, medição e ensaio)
4. Plano de Negócio:
4.1 definição sobre o que é um plano de negócio e sua utilidade;
4.2 elaboração de um plano de negócio:
4.2.1 definição de missão, visão, estratégia;
4.2.2 gerenciando a equipe, produção e finanças
5. Conceito de inovação e a sua importância para o negócio:
5.1 descrição das diferentes tipologias e classificações de inovação;
5.2 estruturação e planejamento de um processo inovação;
5.3 gestão inovadora:
5.3.1 conceito, etapas de um processo de inovação, ambiente inovador, modelos mentais e tomadas de decisão
5.4 inovação para a sustentabilidade
6. Inovação e competitividade:
6.1 competitividade e a gestão empresarial;
6.2 estratégias competitivas

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

1.1. Identificar os conceitos de
empreendedorismo e visão empreendedora.;

1. Conceito sobre empreendedorismo e visão
empreendedora:;

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

22/07/19 26/07/19

1.1. Identificar os conceitos de
empreendedorismo e visão empreendedora.; 1.2.
Interpretar as variáveis socioeconômicas e políticas
do mercado.; 1.3. Detectar oportunidades de
negócios e desenvolver a empregabilidade.; 1.4.
Aplicar os princípios de empreendedorismo e
intraempreendedorismo.;

1. Conceito sobre empreendedorismo e visão
empreendedora:; 1.1 definição das principais
características empreendedoras;; 1.2 diferenças entre
empreendedorismo corporativo e empreendedorismo de
start-up;

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

29/07/19 09/08/19

2.1. Identificar competências pessoais e
profissionais.; 2.2. Empreender autoestima positiva
por meio do autoconhecimento e desenvolvimento
de competências que favoreçam escolhas
profissionais criativas e motivadoras.; 2.3. Aplicar
métodos de geração de novas ideias.;

2. Empregabilidade:; 2.1 conceito, evolução histórica,
formas de trabalho, o desenvolvimento da vantagem
competitiva no mercado;; 2.2 criatividade – o processo
criativo, paradigmas (bloqueios mentais):; 2.2.1 fontes
de novas ideias;; 2.2.2 métodos de geração de novas
ideias (brainstorming, grupos de discussão,
questionários etc.);; 2.2.3 avaliação das ideias;

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

12/08/19 23/08/19

3.1. Investigar as tendências de mercado e
identificar oportunidades para novos projetos/
negócios.; 3.2. Identificar os fatores contextuais e
os estágios-chaves dos processos que influenciam
a criação de um novo negócio.; 3.3. Aplicar
legislação ambiental nas ações de gestão
empresarial.; 3.4. Reconhecer áreas fronteiras de
desenvolvimento sustentável.; 3.5. Elaborar plano
de gestão ambiental.;

3. Visão de oportunidade – diferenciar ideias de
oportunidades, como avaliar uma oportunidade,
tendência de mercado:; 3.1 planejamento e abertura de
empresa:; 3.1.1 definição do negócio, produto e
mercado;; 3.1.2 busca de assessorias para abertura do
negócio;; 3.1.3 constituição de empresas;; 3.1.4
empreendedor individual;; 3.1.5 possibilidades e
fronteiras do desenvolvimento sustentável;; 3.1.6
gestão ambiental nas empresas produtoras de bens e
serviços (controle de inspeção, medição e ensaio);

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

26/08/19 06/09/19

1.1. Identificar os conceitos de
empreendedorismo e visão empreendedora.; 1.2.
Interpretar as variáveis socioeconômicas e políticas
do mercado.; 1.3. Detectar oportunidades de
negócios e desenvolver a empregabilidade.; 1.4.
Aplicar os princípios de empreendedorismo e
intraempreendedorismo.; 2.1. Identificar
competências pessoais e profissionais.; 2.2.
Empreender autoestima positiva por meio do
autoconhecimento e desenvolvimento de
competências que favoreçam escolhas profissionais
criativas e motivadoras.; 2.3. Aplicar métodos de
geração de novas ideias.; 3.1. Investigar as
tendências de mercado e identificar oportunidades
para novos projetos/ negócios.; 3.2. Identificar os
fatores contextuais e os estágios-chaves dos
processos que influenciam a criação de um novo
negócio.; 3.3. Aplicar legislação ambiental nas
ações de gestão empresarial.; 3.4. Reconhecer
áreas fronteiras de desenvolvimento sustentável.;
3.5. Elaborar plano de gestão ambiental.;

1. Conceito sobre empreendedorismo e visão
empreendedora:; 1.1 definição das principais
características empreendedoras;; 1.2 diferenças entre
empreendedorismo corporativo e empreendedorismo de
start-up; 2. Empregabilidade:; 2.1 conceito, evolução
histórica, formas de trabalho, o desenvolvimento da
vantagem competitiva no mercado;; 2.2 criatividade – o
processo criativo, paradigmas (bloqueios mentais):;
2.2.1 fontes de novas ideias;; 2.2.2 métodos de
geração de novas ideias (brainstorming, grupos de
discussão, questionários etc.);; 2.2.3 avaliação das
ideias; 3. Visão de oportunidade – diferenciar ideias de
oportunidades, como avaliar uma oportunidade,
tendência de mercado:; 3.1 planejamento e abertura de
empresa:; 3.1.1 definição do negócio, produto e
mercado;; 3.1.2 busca de assessorias para abertura do
negócio;; 3.1.3 constituição de empresas;; 3.1.4
empreendedor individual;; 3.1.5 possibilidades e
fronteiras do desenvolvimento sustentável;; 3.1.6
gestão ambiental nas empresas produtoras de bens e
serviços (controle de inspeção, medição e ensaio);

Atividade em grupo GEI 09/09/19 20/09/19

1.1. Identificar os conceitos de
empreendedorismo e visão empreendedora.; 1.2.
Interpretar as variáveis socioeconômicas e políticas
do mercado.; 1.3. Detectar oportunidades de
negócios e desenvolver a empregabilidade.; 1.4.
Aplicar os princípios de empreendedorismo e
intraempreendedorismo.; 2.1. Identificar
competências pessoais e profissionais.; 2.2.
Empreender autoestima positiva por meio do
autoconhecimento e desenvolvimento de
competências que favoreçam escolhas profissionais
criativas e motivadoras.; 2.3. Aplicar métodos de
geração de novas ideias.; 3.1. Investigar as
tendências de mercado e identificar oportunidades
para novos projetos/ negócios.; 3.2. Identificar os
fatores contextuais e os estágios-chaves dos
processos que influenciam a criação de um novo
negócio.; 3.3. Aplicar legislação ambiental nas
ações de gestão empresarial.; 3.4. Reconhecer

1. Conceito sobre empreendedorismo e visão
empreendedora:; 1.1 definição das principais
características empreendedoras;; 1.2 diferenças entre
empreendedorismo corporativo e empreendedorismo de
start-up; 2. Empregabilidade:; 2.1 conceito, evolução
histórica, formas de trabalho, o desenvolvimento da
vantagem competitiva no mercado;; 2.2 criatividade – o
processo criativo, paradigmas (bloqueios mentais):;
2.2.1 fontes de novas ideias;; 2.2.2 métodos de
geração de novas ideias (brainstorming, grupos de
discussão, questionários etc.);; 2.2.3 avaliação das
ideias; 3. Visão de oportunidade – diferenciar ideias de
oportunidades, como avaliar uma oportunidade,
tendência de mercado:; 3.1 planejamento e abertura de
empresa:; 3.1.1 definição do negócio, produto e
mercado;; 3.1.2 busca de assessorias para abertura do
negócio;; 3.1.3 constituição de empresas;; 3.1.4
empreendedor individual;; 3.1.5 possibilidades e
fronteiras do desenvolvimento sustentável;; 3.1.6

Apresentação atividade GEI
em grupo

23/09/19 04/10/19
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áreas fronteiras de desenvolvimento sustentável.;
3.5. Elaborar plano de gestão ambiental.;

gestão ambiental nas empresas produtoras de bens e
serviços (controle de inspeção, medição e ensaio);

4.1. Articular e desenvolver o plano de negócio.;
4.2. Visualizar os processos de gerenciamento de
recursos e competências.; 4.3. Identificar
possibilidades para aquisição de recursos
financeiros e financiamentos.;

4. Plano de Negócio:; 4.1 definição sobre o que é um
plano de negócio e sua utilidade;; 4.2 elaboração de um
plano de negócio:; 4.2.1 definição de missão, visão,
estratégia;; 4.2.2 gerenciando a equipe, produção e
finanças;

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

07/10/19 18/10/19

5.1. Distinguir as diferentes tipologias e
classificações da inovação.; 5.2. Analisar de
maneira crítica o processo de inovação,
reconhecendo a importância de sua gestão.; 5.3.
Aplicar ferramentas, técnicas e mecanismos para o
processo de inovação.; 5.4. Diagnosticar como os
diferentes tipos de inovação podem contribuir para
a sustentabilidade.; 5.5. Organizar e gerenciar o
processo de inovação.; 5.6. Diferenciar
empreendedorismo, inovação e criatividade.;

5. Conceito de inovação e a sua importância para o
negócio:; 5.1 descrição das diferentes tipologias e
classificações de inovação;; 5.2 estruturação e
planejamento de um processo inovação;; 5.3 gestão
inovadora:; 5.3.1 conceito, etapas de um processo de
inovação, ambiente inovador, modelos mentais e
tomadas de decisão; 5.4 inovação para a
sustentabilidade;

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

21/10/19 01/11/19

6.1. Identificar as principais teorias e modelos em
estratégias competitivas e gestão das empresas.;
6.2. Selecionar e aplicar um modelo de gestão que
favoreça a competitividade do negócio.;

6. Inovação e competitividade:; 6.1 competitividade e
a gestão empresarial;; 6.2 estratégias competitivas;

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

04/11/19 15/11/19

4.1. Articular e desenvolver o plano de negócio.;
4.2. Visualizar os processos de gerenciamento de
recursos e competências.; 4.3. Identificar
possibilidades para aquisição de recursos
financeiros e financiamentos.; 5.1. Distinguir as
diferentes tipologias e classificações da inovação.;
5.2. Analisar de maneira crítica o processo de
inovação, reconhecendo a importância de sua
gestão.; 5.3. Aplicar ferramentas, técnicas e
mecanismos para o processo de inovação.; 5.4.
Diagnosticar como os diferentes tipos de inovação
podem contribuir para a sustentabilidade.; 5.5.
Organizar e gerenciar o processo de inovação.; 5.6.
Diferenciar empreendedorismo, inovação e
criatividade.; 6.1. Identificar as principais teorias e
modelos em estratégias competitivas e gestão das
empresas.; 6.2. Selecionar e aplicar um modelo de
gestão que favoreça a competitividade do
negócio.;

4. Plano de Negócio:; 4.1 definição sobre o que é um
plano de negócio e sua utilidade;; 4.2 elaboração de um
plano de negócio:; 4.2.1 definição de missão, visão,
estratégia;; 4.2.2 gerenciando a equipe, produção e
finanças; 5. Conceito de inovação e a sua importância
para o negócio:; 5.1 descrição das diferentes tipologias
e classificações de inovação;; 5.2 estruturação e
planejamento de um processo inovação;; 5.3 gestão
inovadora:; 5.3.1 conceito, etapas de um processo de
inovação, ambiente inovador, modelos mentais e
tomadas de decisão; 5.4 inovação para a
sustentabilidade; 6. Inovação e competitividade:; 6.1
competitividade e a gestão empresarial;; 6.2 estratégias
competitivas;

Atividade de avaliação e
recuperação 18/11/19 29/11/19

1.1. Identificar os conceitos de
empreendedorismo e visão empreendedora.; 2.1.
Identificar competências pessoais e profissionais.;
3.1. Investigar as tendências de mercado e
identificar oportunidades para novos projetos/
negócios.; 4.1. Articular e desenvolver o plano de
negócio.; 5.3. Aplicar ferramentas, técnicas e
mecanismos para o processo de inovação.; 5.6.
Diferenciar empreendedorismo, inovação e
criatividade.;

4. Plano de Negócio:; 5. Conceito de inovação e a sua
importância para o negócio:; 6. Inovação e
competitividade:;

Finalização das atividades do
semestre. 02/12/19 13/12/19

4.1. Articular e desenvolver o plano de negócio.; 4. Plano de Negócio:; Encerramento do semestre 16/12/19 20/12/19

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

1. Analisar o
contexto
socioeconômico e
político tendo em
vista a prática
empreendedora.

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

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

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

2. Desenvolver
e/ ou fortalecer
autoestima
positiva, que
favoreça escolhas
profissionais
significativas.

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

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

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

3. Analisar
tendências e
oportunidades
para criação e
abertura de um
negócio com
sustentabilidade.

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

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

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

4. Executar o
planejamento,
monitoramento e
avaliação de
projetos no
âmbito dos
negócios do
empreendimento.

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

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

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

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

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

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

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

6. Correlacionar
as principais
estratégias
competitivas com
a gestão do
negócio.

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

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

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

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso

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

professor

Avaliação diagnóstica Preparo de PTD e
Material didático

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Atividades avaliativas
para verificação da

aprendizagem

Preparação do
material didático e

das atividades
avaliativas

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

Correção das
atividades avaliativas

Revisão do material
didático

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Atividades avaliativas
para verificação da

aprendizagem

Revisão do material
didático e das

atividades avaliativas

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Correção das
atividades avaliativas Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO, 3ª edição. Ed. Elsevier.
• Manual Planeja Fácil SEBRAE– CANVAS • Empreendedorismo Estratégico: Criação e gestão de empresas - Editora Cengage • http://www.administradores.com.br

• http://www.sebrae.com.br
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; AMBONI, Nério. Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
Apostila de produção própria da Professora
Artigos, vídeos e reportagens pertinentes durante o semestre letivo.
Artigos, vídeos e reportagens pertinentes durante o semestre letivo. (Replanejamento).
Curso MOOC CPS - CANVAS
DORNELAS, José. Introdução ao Empreendedorismo - Desenvolvendo Habilidades para fazer acontecer. Editora Empreende, Instituto Fazendo Acontecer. São Paulo,

2018.
http://www.endeavor.org.br/videos
http://www.escoladoempreendedor.sp.gov.br/
Internet – Sites
Plano de Negócio SEBRAE
SITES JORNAIS REVISTAS

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Estudo de caso empregado no PTCC.
Atividade GEI no PTCC

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 TCCs - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para avaliação,

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor MARIA DE FATIMA MARTINS ;
Assinatura Data 24/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O Plano de Trabalho Docente foi elaborado em conformidade com o Plano de Curso do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 01/08/19

____________________________________
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?tRSscx 31858x7%3Akp%3Ax 5xqwqefRAF2, 1/5

  

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Gestão de Pessoas II
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: NIVÂNIA APARECIDA ROCHA ;

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

 
Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho.
Executar atividades de planejamento e organização dos recursos humanos.
Executar cálculos relativos à remuneração dos recursos humanos.
Executar rotinas da administração de pessoal.
• Definir método de trabalho • Apresentar soluções • Agir com tolerância • Buscar aprimoramento profissional • Demonstrar facilidade de comunicação verbal e

escrita • Agir com ética profissional • Tomar iniciativa • Atuar com flexibilidade • Evidenciar comprometimento • Trabalhar em equipe
Administrar contratos de prestação de serviços com empresas terceirizadas.
Aplicar técnicas de negociação, entre empregadores e empregados.
Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional.
Calcular férias.
Conferir lançamentos de folha de pagamento.
Contratação de empregados
Controlar benefícios concedidos.
Efetuar cálculos rescisórios.
Executar atividades de planejamento e organização dos recursos humanos.
Executar cálculos relativos à remuneração dos recursos humanos.
Executar rotinas da administração de pessoal.
Gerar informações e guias para recolhimento de encargos sociais.
Lançar informações na base de dados de folha de pagamentos.
Orientar funcionários sobre direitos e deveres.
Participar do processo de homologação de rescisão contratual.
Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho.
Utilizar de forma ética a legislação que regula sua atuação profissional.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar a legislação trabalhista e previdenciária vigente.
2. Implementar o processo admissional atendendo a legislação vigente.
3. Gerenciar o processo remuneratório.
4. Identificar políticas de remuneração, incentivos e benefícios.
5. Interpretar o processo de desenvolvimento de pessoas e de organizações.

Habilidades
1.1. Identificar as leis trabalhistas e previdenciárias acompanhando as modificações.
2.1. Identificar a legislação e aplicar na admissão de pessoal.
2.2. Conhecer procedimentos de registros na Carteira de Trabalho e Previdência Social e suas implicações.
2.3. Interpretar o processo de admissão com a centralização dos documentos (Registro de Empregado, Contrato de Trabalho, Ficha Individual e Declaração de

Dependentes).
2.4. Conhecer o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
2.5. Gerenciar contratação de pessoal por terceirização.
2.6. Identificar obrigações específicas em determinados meses do ano (contribuição sindical, 1ª parcela do 13º salário, 2ª parcela do 13º salário).
2.7. Utilizar controles para obrigações.
3.1. Compreender os componentes da remuneração total.
3.2. Identificar as melhores práticas de remuneração, benefícios e programas de reconhecimento e recompensa.
3.3. Compreender os cálculos da folha de pagamento e respectivos relatórios gerenciais e legais.
3.4. Realizar os cálculos de folha de pagamento informatizada e respectivos relatórios gerenciais e legais.
3.5. Identificar, atualizar e calcular encargos sociais sobre a folha de pagamento.
4.1. Conhecer os mais recentes métodos de remuneração.
4.2. Diferenciar remuneração variável e flexível.
4.3. Identificar a aplicabilidade da remuneração por competência.
4.4. Participar de ações para obtenção de um sistema de recompensas e de punições.
4.5. Interpretar o plano de bonificação.
5.1. Diagnosticar as necessidades de treinamento.
5.2. Detectar que tipo de mudança de comportamento deverá ser adquirida pelo treinamento.
5.3. Implementar plano de treinamento.
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5.4. Apurar custos de treinamento mensurando os resultados alcançados.

Bases Tecnológicas
1. CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas: publicações de periódicos orientativos
2. Tipos de contrato de trabalho: duração do trabalho: horário de trabalho, jornada de trabalho e período de descanso, trabalho da mulher e do menor, empregado

doméstico
3. Conceitos de:
3.1 empregador;
3.2 grupo econômico;
3.3 empregado;
3.4 trabalhador:
3.4.1 autônomo;
3.4.2 eventual;
3.4.3 avulso;
3.4.4 temporário
3.5 terceirização;
3.6 cooperativas de trabalho;
3.7 estagiários;
3.8 menor aprendiz
4. Procedimentos na admissão de empregados:
4.1 exame médico admissional;
4.2 CTPS;
4.3 Registro de Empregado
5. Contrato individual de trabalho:
5.1 Contribuição Sindical;
5.2 INSS;
5.3 Salário-Família;
5.4 IRRF – trabalho assalariado;
5.5 PIS/ PASEP;
5.6 CAGED
6. Conceito de remuneração e seus componentes:
6.1 remuneração básica;
6.2 incentivos salariais;
6.3 benefícios:
6.3.1 sociais;
6.3.2 espontâneos
7. Legislação e Cálculos de folha de pagamento mensal, férias, 13º salário, verbas rescisórias
8. Definição de proventos e descontos:
8.1 dos proventos:
8.1.1 adicional de insalubridade;
8.1.2 adicional de periculosidade;
8.1.3 adicional noturno;
8.1.4 adicional extraordinário;
8.1.5 repouso semanal remunerado;
8.1.6 salário família;
8.1.7 salário maternidade
8.2 dos descontos:
8.2.1 adiantamentos;
8.2.2 contribuição previdenciária – INSS;
8.2.3 imposto de renda;
8.2.4 RSR – remuneração do dia de repouso;
8.2.5 contribuição sindical
8.3 regras e prazos:
8.3.1 prazo;
8.3.2 forma e local do pagamento
8.4 demais componentes:
8.4.1 férias;
8.4.2 13º salário;
8.4.3 FGTS;
8.4.4 Folhamatic
9. Conceitos de remuneração:
9.1 fixa;
9.2 variável;
9.3 flexível;
9.4 por competência:
9.4.1 sistema de recompensas e de punições;
9.4.2 plano de bonificação;
9.4.3 programa de participação nos resultados
10. Definição de treinamento e desenvolvimento:
10.1 treinamento técnico;
10.2 treinamento comportamental;
10.3 mudanças comportamentais:
10.3.1 transmissão de informações;
10.3.2 desenvolvimento de habilidades;
10.3.3 desenvolvimento de atitudes;
10.3.4 desenvolvimento de conceitos;
10.3.5 processo de treinamento;
10.3.6 diagnóstico;
10.3.7 desenho;
10.3.8 implementação;
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10.3.9 avaliação
10.4 apuração dos custos de treinamento

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

1.1. Identificar as leis trabalhistas e previdenciárias
acompanhando as modificações.; 2.1. Identificar a
legislação e aplicar na admissão de pessoal.; 2.2.
Conhecer procedimentos de registros na Carteira de
Trabalho e Previdência Social e suas implicações.;

1. CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas:
publicações de periódicos orientativos; 2. Tipos de
contrato de trabalho: duração do trabalho: horário
de trabalho, jornada de trabalho e período de
descanso, trabalho da mulher e do menor,
empregado doméstico; 3. Conceitos de:; 3.1
empregador;;

Aula inaugura; Apresentação
das bases tecnológicas;
Explicação do sistema de
avaliação e dos instrumentos de
avaliação. Aula expositiva e
dialogada.

22/07/19 02/08/19

2.1. Identificar a legislação e aplicar na admissão de
pessoal.; 2.3. Interpretar o processo de admissão com a
centralização dos documentos (Registro de Empregado,
Contrato de Trabalho, Ficha Individual e Declaração de
Dependentes).; 2.5. Gerenciar contratação de pessoal
por terceirização.; 2.6. Identificar obrigações específicas
em determinados meses do ano (contribuição sindical,
1ª parcela do 13º salário, 2ª parcela do 13º salário).;

3.2 grupo econômico;; 3.3 empregado;; 3.4
trabalhador:; 3.4.1 autônomo;; 3.4.2 eventual;;
3.4.3 avulso;; 3.4.4 temporário; 3.5
terceirização;; 3.6 cooperativas de trabalho;; 3.7
estagiários;; 3.8 menor aprendiz;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade de fixação de
conteúdo (avaliativa). Lista de
Exercício. Recuperação contínua
das bases tecnológicas
desenvolvidas.

05/08/19 16/08/19

2.1. Identificar a legislação e aplicar na admissão de
pessoal.; 2.3. Interpretar o processo de admissão com a
centralização dos documentos (Registro de Empregado,
Contrato de Trabalho, Ficha Individual e Declaração de
Dependentes).; 2.6. Identificar obrigações específicas
em determinados meses do ano (contribuição sindical,
1ª parcela do 13º salário, 2ª parcela do 13º salário).;

4. Procedimentos na admissão de empregados:;
4.1 exame médico admissional;; 4.2 CTPS;; 4.3
Registro de Empregado; 5. Contrato individual de
trabalho:; 5.1 Contribuição Sindical;; 5.2 INSS;;
5.3 Salário-Família;;

Aula expositiva e dialogada.
Lista de Exercício de Fixação do
Conteúdo (avaliativo).
Recuperação contínua das
bases tecnológicas
desenvolvidas.

19/08/19 30/08/19

1.1. Identificar as leis trabalhistas e previdenciárias
acompanhando as modificações.; 2.1. Identificar a
legislação e aplicar na admissão de pessoal.; 2.4.
Conhecer o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED).;

5.4 IRRF – trabalho assalariado;; 5.5 PIS/
PASEP;; 5.6 CAGED;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade de fixação de
conteúdo (avaliativa). Lista de
Exercício. Recuperação contínua
das bases tecnológicas
desenvolvidas. Avaliação Escrita
referente a toda a matéria
explanada até 05.09.19

02/09/19 13/09/19

2.6. Identificar obrigações específicas em determinados
meses do ano (contribuição sindical, 1ª parcela do 13º
salário, 2ª parcela do 13º salário).; 2.7. Utilizar
controles para obrigações.; 3.1. Compreender os
componentes da remuneração total.; 3.2. Identificar as
melhores práticas de remuneração, benefícios e
programas de reconhecimento e recompensa.; 3.3.
Compreender os cálculos da folha de pagamento e
respectivos relatórios gerenciais e legais.;

6. Conceito de remuneração e seus
componentes:; 6.1 remuneração básica;; 6.2
incentivos salariais;; 6.3 benefícios:; 6.3.1
sociais;; 6.3.2 espontâneos; 7. Legislação e
Cálculos de folha de pagamento mensal, férias,
13º salário, verbas rescisórias;

Aula expositiva e dialogada.
Lista de Exercício de Fixação do
Conteúdo (avaliativo).
Recuperação contínua das
bases tecnológicas
desenvolvidas.

16/09/19 27/09/19

3.4. Realizar os cálculos de folha de pagamento
informatizada e respectivos relatórios gerenciais e
legais.; 3.5. Identificar, atualizar e calcular encargos
sociais sobre a folha de pagamento.; 4.1. Conhecer os
mais recentes métodos de remuneração.; 4.2.
Diferenciar remuneração variável e flexível.; 4.3.
Identificar a aplicabilidade da remuneração por
competência.;

8. Definição de proventos e descontos:; 8.1 dos
proventos:; 8.1.1 adicional de insalubridade;;
8.1.2 adicional de periculosidade;; 8.1.3 adicional
noturno;; 8.1.4 adicional extraordinário;; 8.1.5
repouso semanal remunerado;; 8.1.6 salário
família;; 8.1.7 salário maternidade;

Aula expositiva e dialogada.
Lista de Exercício de Fixação do
Conteúdo (avaliativo).
Recuperação contínua das
bases tecnológicas
desenvolvidas.

30/09/19 11/10/19

2.6. Identificar obrigações específicas em determinados
meses do ano (contribuição sindical, 1ª parcela do 13º
salário, 2ª parcela do 13º salário).; 2.7. Utilizar
controles para obrigações.; 3.1. Compreender os
componentes da remuneração total.; 3.2. Identificar as
melhores práticas de remuneração, benefícios e
programas de reconhecimento e recompensa.; 3.3.
Compreender os cálculos da folha de pagamento e
respectivos relatórios gerenciais e legais.; 3.4. Realizar
os cálculos de folha de pagamento informatizada e
respectivos relatórios gerenciais e legais.; 3.5.
Identificar, atualizar e calcular encargos sociais sobre a
folha de pagamento.; 4.1. Conhecer os mais recentes
métodos de remuneração.; 4.2. Diferenciar remuneração
variável e flexível.; 4.3. Identificar a aplicabilidade da
remuneração por competência.;

8.2 dos descontos:; 8.2.1 adiantamentos;; 8.2.2
contribuição previdenciária – INSS;; 8.2.3 imposto
de renda;; 8.2.4 RSR – remuneração do dia de
repouso;; 8.2.5 contribuição sindical; 8.3 regras e
prazos:; 8.3.1 prazo;; 8.3.2 forma e local do
pagamento;

Aula expositiva e dialogada.
Lista de Exercício de Fixação do
Conteúdo (avaliativo).
Recuperação contínua das
bases tecnológicas
desenvolvidas.

14/10/19 25/10/19

2.6. Identificar obrigações específicas em determinados
meses do ano (contribuição sindical, 1ª parcela do 13º
salário, 2ª parcela do 13º salário).; 4.1. Conhecer os
mais recentes métodos de remuneração.; 4.2.
Diferenciar remuneração variável e flexível.;

8.4 demais componentes:; 8.4.1 férias;; 8.4.2
13º salário;; 8.4.3 FGTS;; 8.4.4 Folhamatic;

Aula expositiva e dialogada.
Lista de Exercício de Fixação do
Conteúdo (avaliativo).
Recuperação contínua das
bases tecnológicas
desenvolvidas.

28/10/19 08/11/19

4.2. Diferenciar remuneração variável e flexível.; 4.3.
Identificar a aplicabilidade da remuneração por
competência.; 4.4. Participar de ações para obtenção de
um sistema de recompensas e de punições.; 4.5.
Interpretar o plano de bonificação.; 5.1. Diagnosticar as
necessidades de treinamento.; 5.2. Detectar que tipo de
mudança de comportamento deverá ser adquirida pelo
treinamento.; 5.3. Implementar plano de treinamento.;
5.4. Apurar custos de treinamento mensurando os
resultados alcançados.;

9. Conceitos de remuneração:; 9.1 fixa;; 9.2
variável;; 9.3 flexível;; 9.4 por competência:;
9.4.1 sistema de recompensas e de punições;;
9.4.2 plano de bonificação;; 9.4.3 programa de
participação nos resultados; 10. Definição de
treinamento e desenvolvimento:; 10.1
treinamento técnico;; 10.2 treinamento
comportamental;; 10.3 mudanças
comportamentais:; 10.3.1 transmissão de
informações;; 10.3.2 desenvolvimento de
habilidades;; 10.3.3 desenvolvimento de atitudes;;
10.3.4 desenvolvimento de conceitos;; 10.3.5
processo de treinamento;; 10.3.6 diagnóstico;;
10.3.7 desenho;; 10.3.8 implementação;; 10.3.9
avaliação; 10.4 apuração dos custos de
treinamento;

Aula expositiva e dialogada.
Lista de Exercício de Fixação do
Conteúdo (avaliativo).
Recuperação contínua das
bases tecnológicas
desenvolvidas.

11/11/19 22/11/19

2.6. Identificar obrigações específicas em determinados
meses do ano (contribuição sindical, 1ª parcela do 13º
salário, 2ª parcela do 13º salário).; 3.5. Identificar,
atualizar e calcular encargos sociais sobre a folha de
pagamento.; 4.1. Conhecer os mais recentes métodos
de remuneração.; 4.2. Diferenciar remuneração variável
e flexível.; 4.3. Identificar a aplicabilidade da
remuneração por competência.; 5.1. Diagnosticar as
necessidades de treinamento.; 5.2. Detectar que tipo de

8.1 dos proventos:; 8.1.1 adicional de
insalubridade;; 8.1.2 adicional de periculosidade;;
8.1.3 adicional noturno;; 8.1.4 adicional
extraordinário;; 8.1.5 repouso semanal
remunerado;; 8.4.1 férias;; 8.4.2 13º salário;;
8.4.3 FGTS;; 10.1 treinamento técnico;; 10.3.2
desenvolvimento de habilidades;; 10.3.4
desenvolvimento de conceitos;;

Aula expositiva e dialogada.
Lista de Exercício de Fixação do
Conteúdo (avaliativo).
Recuperação contínua das
bases tecnológicas
desenvolvidas. Revisão da
Matéria - Avaliação Escrita

25/11/19 06/12/19
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mudança de comportamento deverá ser adquirida pelo
treinamento.;

3.1. Compreender os componentes da remuneração
total.; 4.1. Conhecer os mais recentes métodos de
remuneração.; 4.2. Diferenciar remuneração variável e
flexível.; 4.3. Identificar a aplicabilidade da remuneração
por competência.; 4.4. Participar de ações para obtenção
de um sistema de recompensas e de punições.; 4.5.
Interpretar o plano de bonificação.;

9. Conceitos de remuneração:; 9.1 fixa;; 9.2
variável;; 9.3 flexível;; 9.4 por competência:;
9.4.1 sistema de recompensas e de punições;;
9.4.2 plano de bonificação;; 9.4.3 programa de
participação nos resultados;

Aula expositiva e dialogada.
Esclarecimento de
Dúvidas.Devolutiva da
Avaliação Escrita. Recuperação
contínua das bases tecnológicas
desenvolvidas.

09/12/19 13/12/19

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

1. Interpretar a
legislação
trabalhista e
previdenciária
vigente.

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

Coerência/Coesão ; Objetividade ; Organização ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Criatividade na Resolução de Problemas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;

Desenvolver a competência de
interpretar legislação referente aos
Processos e Procedimentos da
área trabalhista, a fim de executar
as as devidas analises, métodos e
instrumentos.

2. Implementar
o processo
admissional
atendendo a
legislação
vigente.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ; Criatividade
na Resolução de Problemas ; Objetividade ;
Organização ; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Cumprimento das Tarefas Individuais ;

Desenvolver a competência de
interpretar legislação referente aos
Processos e Procedimentos da
área trabalhista, a fim de executar
as analises pertinentes, métodos e
instrumentos.

3. Gerenciar o
processo
remuneratório.

Lista de Exercícios ; Debate ; Participação em Aula ;
Recuperação ; Avaliação Escrita ; Produção Textual ;

Argumentação Consistente ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ;
Objetividade ; Organização ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Desenvolver a competência de
interpretar legislação referente aos
Processos e Procedimentos da
área trabalhista, a fim de executar
as analises pertinentes, métodos e
instrumentos.

4. Identificar
políticas de
remuneração,
incentivos e
benefícios.

Lista de Exercícios ; Avaliação Escrita ; Observação
Direta ; Recuperação ; Estudo de Caso ; Trabalho/Pesquisa
;

Coerência/Coesão ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Execução do Produto ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Postura Adequada, Ética e Cidadã ;

Desenvolver a competência de
interpretar legislação referente aos
Processos e Procedimentos da
área trabalhista, a fim de executar
as analises pertinentes, métodos e
instrumentos.

5. Interpretar o
processo de
desenvolvimento
de pessoas e de
organizações.

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

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e Colaboração ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ; Objetividade ;
Organização ; Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;

Desenvolver a competência de
interpretar legislação referente aos
Processos e Procedimentos da
área trabalhista, a fim de executar
as analises pertinentes, métodos e
instrumentos.

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

Exercício de Fixação

Preparo de Apostila
pela professora da

Disciplina, com base
em livro didático

específico e
atualizado

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Lista de Exercício;
Atividade de

Recuperação Contínua

Preparo de Apostila
pela professora da

Disciplina, com base
em livro didático

específico e
atualizado

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

Avaliação Escrita;
Atividade de

Recuperação Contínua

Preparo de Apostila
pela professora da

Disciplina, com base
em livro didático

específico e
atualizado

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Lista de Exercício;
Atividade de

Recuperação Contínua

Preparo de Apostila
pela professora da

Disciplina, com base
em livro didático

específico e
atualizado

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Lista de Exercício;
Atividade de

Recuperação Contínua

Preparo de Apostila
pela professora da

Disciplina, com base
em livro didático

específico e
atualizado

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Revisão; Prova Escrita;
Atividade de

Recuperação Contínua

Lista de Exercício;
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)
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Apostila elaborada pela professora com base nas seguintes bibliografias específicas e atualizadas indicadas nos próximos tópicos abaixo:
Manual de Processo do trabalho, Editora JusPodium, Autor: Gustavo Filipe Barbosa Garcia; 5ª Edição Revista, Ampliada e Atualizada;
O Processo do Trabalho e a Reforma Trabalhista, Editora LTR, Autor: Manoel Antonio Teixeira Filho, 2ª edição revista, atualizada e ampliada.
Cálculos Trabalhistas Passo a Passo, Editora Mundo Jurídico; Autor: Raimundo Canuto, 11ª edição
Gestão de Recursos Humanos Tradicional e Estratégica; Autores: Gilson José Fidelis e Márcia Regina Banov - 3ª edição revista e atualizada

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Dissertação sobre: Definição de treinamento e desenvolvimento: • treinamento técnico; • treinamento comportamental;
De acordo com Chiavenato a necessidade de treinamento pode ser observada por meio de alguns indicadores. a) Na admissão de pessoal; b) Na redução de

Funcionários; c) Na atualização de equipamentos e tecnologias; d)No lançamento de novos produtos ou serviços; e) Desperdício;
Estresse, Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho.

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

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
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 NIVÂNIA APARECIDA ROCHA ;
Assinatura Data 22/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O Plano de Trabalho Docente foi elaborado em conformidade com o Plano de Curso do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 01/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Legislação Empresarial
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: TERESA REGINA GRECO DE LEMOS ;

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

 
Identificar os diversos tipos de sociedade do direito público e privado, distinguindo suas características próprias.
Analisar o mercado consumidor quanto à expectativa de demanda do produto ou serviço para tomada de decisões
Atender as normas e legislação ambiental.
Realizar apurações de tributos a serem recolhidos aos poderes públicos.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Contextualizar com a elaboração e/ ou alteração de um contrato ou estatuto social, os direitos, deveres e responsabilidades dos sócios e investidores de uma

organização empresária.
2. Caracterizar os tipos de sociedade, suas classificações e características.
3. Caracterizar a tributação conforme os diversos tipos societários e seus possíveis enquadramentos tributários.
4. Interpretar formas de contrato e suas características.
5. Interpretar a legislação ambiental e de proteção ao consumidor.

Habilidades
1.1. Aplicar os conceitos do direito empresarial no plano estratégico das organizações.
1.2. Identificar os direitos, deveres e as formas de constituições das entidades jurídicas.
1.3. Aplicar os conceitos do direito empresarial e comercial para a constituição ou alteração contratual de uma organização.
2.1. Pesquisar a legislação e os limites da responsabilidade societária.
2.2. Executar o preenchimento dos requisitos para constituição de empresa.
2.3. Identificar os diferentes tipos de societários existentes.
2.4. Diferenciar o funcionamento empresarial segundo a forma de constituição da empresa.
3.1 Verificar o enquadramento tributário dos diversos tipos de organização.
4.1. Identificar as características de contratos de compra, venda e prestação de serviços e outros documentos legais.
4.2. Identificar a legislação atinente a contratos de compra e venda de bens e serviços e outros documentos legais.
5.1. Verificar a evolução e processos da elaboração das leis ambientais.
5.2. Aplicar a legislação ambiental e de defesa do consumidor.
5.3. Identificar relações protegidas pelo direito do consumidor.

Bases Tecnológicas
1. Direito Empresarial:
1.1 conceito;
1.2 objeto – natureza empresarial da atividade econômica;
1.3 alocação do Direito Empresarial nos ramos do Direito;
1.4. empresa e empresário:
1.4.1 conceito jurídico de empresa;
1.4.2 a empresa como sujeito de direitos;
1.5.3 conceito e caracterização do empresário
2. Aspectos Gerais do Direito Societário:
2.1 conceito e breve histórico da sociedade empresária;
2.2 personalidade jurídica e personalidade empresarial;
2.3 elementos de formação da sociedade empresária;
2.4 classificação e tipos das sociedades empresárias quanto ao regime de responsabilidade dos sócios;
2.5 conceito e caracterização dos sócios;
2.6 microempresas e empresas de pequeno porte;
2.7 obrigações comuns do empresário;
2.8 registro de empresas: documentos necessários e procedimentos legais de abertura e encerramento
2.9 a Redesim;
2.10 livros mercantis;
2.11 a Junta Comercial;
2.12 exercício informal ou irregular da empresa;
2.13 estabelecimento empresarial:
2.13.1 nome empresarial;
2.13.2 ponto comercial
2.14 elementos de propriedade industrial;
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2.15 trespasse;
2.16 estabelecimento eletrônico;
2.17 concorrência desleal
3. Regimes tributários:
3.1 Lucro Real;
3.2 Lucro Presumido;
3.3 Lucro Arbitrado;
3.4 Simples Nacional;
3.5 MEI – Micro Empreendedor Individual
4. Técnicas para elaboração de contratos comerciais:
4.1 cláusulas;
4.2 normas que regulam os contratos comerciais
5. A evolução da legislação ambiental
6. Código de Defesa do Consumido:
6.1 dos direitos básicos do consumidor;
6.2 da qualidade de produtos e serviços;
6.3 da prevenção e da reparação dos danos;
6.4 da proteção à saúde e segurança;
6.5 da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço;
6.6 da responsabilidade por vício do produto e do serviço;
6.7 das práticas comerciais;
6.8 das disposições gerais;
6.9 da oferta;
6.10 da publicidade;
6.11 das práticas abusivas;
6.12 da cobrança de dívidas;
6.13 dos bancos de dados e cadastros de consumidores;
6.14 das sanções administrativas

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

1.1. Aplicar os conceitos do direito
empresarial no plano estratégico das
organizações.; 1.2. Identificar os
direitos, deveres e as formas de
constituições das entidades jurídicas.;

1. Direito Empresarial:; 1.1 conceito;; 1.2 objeto – natureza
empresarial da atividade econômica;; 1.3 alocação do Direito
Empresarial nos ramos do Direito;;

aula expositiva com
apresentação das bases
tecnológicas, metodologia de
ensino, formas de avaliação.]
Aspectos gerias do Direito
Empresarial

22/07/19 02/08/19

1.2. Identificar os direitos, deveres e
as formas de constituições das
entidades jurídicas.; 1.3. Aplicar os
conceitos do direito empresarial e
comercial para a constituição ou
alteração contratual de uma
organização.;

1.4. empresa e empresário:; 1.4.1 conceito jurídico de empresa;;
1.4.2 a empresa como sujeito de direitos;; 1.5.3 conceito e
caracterização do empresário;

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

05/08/19 16/08/19

2.2. Executar o preenchimento dos
requisitos para constituição de
empresa.; 2.3. Identificar os diferentes
tipos de societários existentes.; 2.4.
Diferenciar o funcionamento
empresarial segundo a forma de
constituição da empresa.;

2. Aspectos Gerais do Direito Societário:; 2.1 conceito e breve
histórico da sociedade empresária;; 2.2 personalidade jurídica e
personalidade empresarial;; 2.3 elementos de formação da
sociedade empresária;; 2.4 classificação e tipos das sociedades
empresárias quanto ao regime de responsabilidade dos sócios;; 2.5
conceito e caracterização dos sócios;; 2.6 microempresas e
empresas de pequeno porte;;

aula expositiva com
apresentação de trabalhos 19/08/19 30/08/19

2.1. Pesquisar a legislação e os
limites da responsabilidade societária.;
2.2. Executar o preenchimento dos
requisitos para constituição de
empresa.;

2.7 obrigações comuns do empresário;; 2.8 registro de empresas:
documentos necessários e procedimentos legais de abertura e
encerramento; 2.9 a Redesim;; 2.10 livros mercantis;; 2.11 a Junta
Comercial;; 2.12 exercício informal ou irregular da empresa;; 2.13
estabelecimento empresarial:; 2.13.1 nome empresarial;; 2.13.2
ponto comercial;

aula expositiva com exercícios
em sala de aula e debates 02/09/19 13/09/19

2.3. Identificar os diferentes tipos de
societários existentes.; 2.4. Diferenciar
o funcionamento empresarial segundo
a forma de constituição da empresa.;

2.14 elementos de propriedade industrial;; 2.15 trespasse;; 2.16
estabelecimento eletrônico;; 2.17 concorrência desleal;

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

16/09/19 27/09/19

3.1 Verificar o enquadramento
tributário dos diversos tipos de
organização.;

3. Regimes tributários:; 3.1 Lucro Real;; 3.2 Lucro Presumido;;
3.3 Lucro Arbitrado;;

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

30/09/19 11/10/19

3.1 Verificar o enquadramento
tributário dos diversos tipos de
organização.;

3.4 Simples Nacional;; 3.5 MEI – Micro Empreendedor Individual;

aula expositiva, exercícios em
sala de aula e pesquisa na
legislação com realização de
trabalhos.

14/10/19 25/10/19

4.1. Identificar as características de
contratos de compra, venda e
prestação de serviços e outros
documentos legais.; 4.2. Identificar a
legislação atinente a contratos de
compra e venda de bens e serviços e
outros documentos legais.;

4. Técnicas para elaboração de contratos comerciais:; 4.1
cláusulas;; 4.2 normas que regulam os contratos comerciais;

aula expositiva com atividades
práticas com avaliação e
recuperação

28/10/19 08/11/19

5.1. Verificar a evolução e processos
da elaboração das leis ambientais.;
5.2. Aplicar a legislação ambiental e de
defesa do consumidor.;

5. A evolução da legislação ambiental; 6. Código de Defesa do
Consumido:; 6.1 dos direitos básicos do consumidor;; 6.2 da
qualidade de produtos e serviços;; 6.3 da prevenção e da reparação
dos danos;;

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

11/11/19 22/11/19

5.2. Aplicar a legislação ambiental e
de defesa do consumidor.; 5.3.
Identificar relações protegidas pelo
direito do consumidor.;

6.3 da prevenção e da reparação dos danos;; 6.4 da proteção à
saúde e segurança;; 6.5 da responsabilidade pelo fato do produto e
do serviço;; 6.6 da responsabilidade por vício do produto e do
serviço;; 6.7 das práticas comerciais;; 6.8 das disposições gerais;;

aula expositiva com
seminários e entrega de
trabalhos avaliativos e
atividades de recuperação

25/11/19 06/12/19

5.3. Identificar relações protegidas
pelo direito do consumidor.;

6.9 da oferta;; 6.10 da publicidade;; 6.11 das práticas abusivas;;
6.12 da cobrança de dívidas;; 6.13 dos bancos de dados e cadastros
de consumidores;; 6.14 das sanções administrativas;

atividades em aula de revisão,
recuperação e avaliação 09/12/19 13/12/19
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IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Contextualizar com a
elaboração e/ ou alteração de
um contrato ou estatuto social,
os direitos, deveres e
responsabilidades dos sócios e
investidores de uma
organização empresária.

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

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

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.

2. Caracterizar os tipos de
sociedade, suas classificações
e características.

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

3. Caracterizar a tributação
conforme os diversos tipos
societários e seus possíveis
enquadramentos tributários.

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

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

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.

4. Interpretar formas de
contrato e suas
características.

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

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; 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.

5. Interpretar a legislação
ambiental e de proteção ao
consumidor.

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

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

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

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

exercícios em aula conteúdo ministrado
em aula

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 
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Agosto Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

trabalho sites da internet com
orientação do

professor

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

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)

avaliação e
recuperação escrita

conteúdo ministrado
em aula

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

questionários de
aprendizagem e

revisão
livro didático Reunião de Curso 19-

Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

trabalho conteúdo ministrado
em aula Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

avaliações e
recuperação

conteúdo ministrado
em aula e livro

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)
 
- Pesquisa em “Sites” na Internet – Laboratório de Informática da Unidade Escolar, bem como,Tablet, Notebooks, celulares dos alunos, para atividades em equipe e

individual, sobre os temas desenvolvidos na disciplina;
- VADEMECUM, 2017 - Saraiva
Apostilas do professor e Slides utilizados em sala de aula
Código Civil Brasileiro Constituição da República Federativa do Brasil Código de Defesa do Consumidor Código Tributário Nacional
Ferraz Jr., Tércio Sampaio. Teoria da Norma Jurídica: ensaio de pragmática da comunicação normativa. Rio de Janeiro, Forense,2003.
Legislação Empresarial - Curso Técnico em Administração. Elias Brito de Lima, 2015, Ed. 2013

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar quais são os acordos de Direito Internacional estabelecem normas sobre o meio ambiente
Relatar segundo a Constituição Federal quais os impostos a nível Federal, Estadual e Municipal
Elaborar uma espécie de contrato societário

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
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.
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 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
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 206 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior  - EE Cel. Pedro Dias de Campos
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Administração
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Componente Curricular: Planej. do Trabalho de Conc. de Curso em Administração
Módulo: 2 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.

 
Definir linha de pesquisa científica. Demonstrar raciocínio lógico. Demonstrar capacidade de síntese. Selecionar fontes de pesquisa. Elaborar trabalhos técnico-

científicos, de acordo com os limites de sua formação.
Elaborar trabalhos técnico-científicos, de acordo com os limites de sua formação
Selecionar fontes de pesquisa

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

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

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

no âmbito da área profissional.; 1.2. Identificar
fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo.;

1. Estudo do cenário da área profissional:; 1.1
características do setor:; Apresentação das Bases
Tecnológicas.; Apresentação das Bases Tecnológicas.;

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

1.1. Identificar demandas e situações-problema
no âmbito da área profissional.; 1.2. Identificar
fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo.;

1. Estudo do cenário da área profissional:; 1.1.1
macro e microrregiões; 1.2 avanços tecnológicos;; 1.3
ciclo de vida do setor;;

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

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

1. Estudo do cenário da área profissional:; 1.4
demandas e tendências futuras da área profissional;;
1.5 identificação de lacunas (demandas não atendidas
plenamente) e de situações-problema do setor;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Pesquisa. 19/08/19 30/08/19

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

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

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

02/09/19 13/09/19

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

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

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

16/09/19 27/09/19

1.3. Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.; 1.4. Constituir
amostras para pesquisas técnicas e científicas, de
forma criteriosa e explicitada.;

3. Definição do cronograma de trabalho; 4. Técnicas
de pesquisa:; 4.1 documentação indireta:;

Aula expositiva e dialogada.
Avaliação prática. Outros. 30/09/19 11/10/19

1.3. Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.; 1.4. Constituir
amostras para pesquisas técnicas e científicas, de
forma criteriosa e explicitada.;

4. Técnicas de pesquisa:; 4.1.1 pesquisa
documental;; 4.1.2 pesquisa bibliográfica; 4.2 técnicas
de fichamento de obras técnicas e científicas;; 4.3
documentação direta:;

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

14/10/19 25/10/19

1.4. Constituir amostras para pesquisas técnicas e
científicas, de forma criteriosa e explicitada.; 1.5.
Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.;

4.3.1 pesquisa de campo;; 4.3.2 pesquisa de
laboratório;; 4.3.3 observação;; 4.3.4 entrevista;;
4.3.5 questionário;

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

28/10/19 08/11/19

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

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

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

11/11/19 22/11/19

2.1. Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.; 2.2. Registrar
as etapas do trabalho.; 2.3. Organizar os dados
obtidos na forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.;

5. Problematização; 6. Construção de hipóteses; 7.
Objetivos:; 7.1 geral e específicos (Para quê? e Para
quem?); 8. Justificativa (Por quê?);

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

25/11/19 06/12/19

2.1. Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.; 2.2. Registrar
as etapas do trabalho.; 2.3. Organizar os dados
obtidos na forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.;

5. Problematização; 6. Construção de hipóteses; 7.
Objetivos:; 7.1 geral e específicos (Para quê? e Para
quem?); 8. Justificativa (Por quê?);

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala de aula.
Seminário Apresentação.
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 dados e
informações obtidas de
pesquisas empíricas e
bibliográficas.

Avaliação Escrita ; Autoavaliação ; Avaliação Prática ;
Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ; Portfólio de
Atividades ; Produção Textual ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;

Adequação ao Público Alvo ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Atendimento às
Normas ; Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;

Identificar e aplicar fontes de
pesquisas de maneira que auxilie
nas soluções de problemas.

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

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Observação Direta
; Outros ; Portfólio de Atividades ; Produção Textual ;
Recuperação ; Projeto ; Seminário/Apresentação ;

Adequação ao Público Alvo ; Atendimento
às Normas ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;

Propor projeto dentro das
viabilidades técnicas e econômicas
que atendam as necessidades 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

Elaboração do 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

Pesquisa Elaboração de PTD.
Lista de exercícios

eunião 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

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

Corrigir atividades
Seminário/Apresentação.

Elaborar Avaliação
Escrita

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário
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avaliativas e recuperação
contínua;

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Aplicar Avaliação Elaborar Atividades
práticas

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Pesquisa
Elaborar Avaliação
Escrita. Preparar

Seminário.
Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Apresentação/Seminário Recuperação
contínua

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
- Livro CPS - Apostilas Professora - Literatura Complementar - Biblioteca - Textos Impressos
- Normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - Jornais e revistas especializadas, pesquisas na internet e biblioteca
Apostila e slides fundamentados no seguinte referencial bibliográfico: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022, NBR 6023,NBR 6024,NBR

6027,NBR 6028,NBR 10520,NBR 10719, NBR 14724,NBR 15287. CENTRO PAULA SOUZA. Manual para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas
Técnicas

BALLESTRO, Alvarez. Manual de Organização, Sistemas e Métodos. São Paulo: Editora Atlas, 2007.
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 Belezia, RAMOS, Ivone Marchi Lainetti Ramos- Núcleo Básico: Planejamento e Desenvolvimento do TCC - Centro Paula Souza
YIN, Robert K. Estudo de caso: Planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. Tradução de: Daniel Grassi.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Debates, Projetos pra o TCC; Estudos de levantamentos finaneiro para o Tcc.

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

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