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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

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

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

 
Auxiliar no processamento de compras e emissão de pedidos.
Executar procedimentos de movimentação, expedição e distribuição de materiais.
Inserir dados para os sistemas de planejamento, programação e controle de custo.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Aplicar os conceitos e custos na logística.
2. Identificar custos no processo logístico.
3. Identificar os métodos de custeio de acordo com as políticas organizacionais.
4. Controlar receitas e gastos.
5. Identificar os indicadores de desempenho da logística.

Habilidades
1.1 Correlacionar os conceitos e princípios da contabilidade de custos e suas aplicações nos processos logísticos
2.1 Organizar processos referentes a custos logísticos.
3.1 Utilizar soluções para redução de custos logísticos.
4.1 Correlacionar os procedimentos de controles internos de custos com os processos operacionais da organização.
5.1 Classificar informações de custos para subsidiar tomada de decisões.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos básicos de Custos Logísticos:
1.1. gastos;
1.2. regime de caixa;
1.3. investimentos;
1.4. perdas.
2. A logística e os princípios de custos na logística:
2.1. direto;
2.2. indireto;
2.3. misto;
2.4. integral;
2.5. distinção entre custos e despesas.
3. Custos Logísticos:
3.1. custo de armazenagem e movimentação;
3.2. custos de transportes;
3.3. custo de embalagem;
3.4. custo de manutenção de inventário;
3.5. custo de tecnologia de informação (ti);
3.6. custos tributários;
3.7. custos de nível de serviços;
3.8. apuração do custo logístico total.
4. Métodos de Custeio:
4.1. custo por absorção custo padrão;
4.2. custo departamental e custo abc;
4.3. custeio variável.
5. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores de desempenho na logística.
5.1. perspectivas;
5.2. implantação

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

1.1 Correlacionar os conceitos e princípios da
contabilidade de custos e suas aplicações nos processos
logísticos ;

1. Conceitos básicos de Custos Logísticos: ;
1.1. gastos; ; 1.2. regime de caixa; ; 1.3.
investimentos; ; 1.4. perdas. ;

Apresentação professor aluno.
Bases Tecnológicas. Introdução
aos conceitos básicos de
custos.

22/07/19 02/08/19

1.1 Correlacionar os conceitos e princípios da 1. Conceitos básicos de Custos Logísticos: ; aula expositiva e dialogada. 05/08/19 16/08/19



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?CiVc9x 33261xQehefx 5xlpzX%3Bd5pf, 2/3

contabilidade de custos e suas aplicações nos processos
logísticos ;

1.1. gastos; ; 1.2. regime de caixa; ; 1.3.
investimentos; ; 1.4. perdas. ;

2.1 Organizar processos referentes a custos logísticos. ;

2. A logística e os princípios de custos na
logística: ; 2.1. direto; ; 2.2. indireto;; 2.3.
misto;; 2.4. integral; ; 2.5. distinção entre
custos e despesas. ;

Atividade em sala sobre os
conceitos logísticos. Aula
expositiva e dialogada.

19/08/19 30/08/19

2.1 Organizar processos referentes a custos logísticos. ; 2.4. integral; ; 2.5. distinção entre custos e
despesas. ;

Aulas expositivas; pesquisa
em laboratório 02/09/19 13/09/19

3.1 Utilizar soluções para redução de custos logísticos. ;

3. Custos Logísticos: ; 3.1. custo de
armazenagem e movimentação; ; 3.2. custos de
transportes;; 3.3. custo de embalagem; ; 3.4.
custo de manutenção de inventário; ; 3.5. custo
de tecnologia de informação (ti); ; 3.6. custos
tributários; ; 3.7. custos de nível de serviços; ;
3.8. apuração do custo logístico total. ;

Aulas expositivas; pesquisa
em laboratório. Apresentação
de seminário

16/09/19 27/09/19

4.1 Correlacionar os procedimentos de controles internos
de custos com os processos operacionais da organização.
;

4. Métodos de Custeio: ; 4.1. custo por
absorção custo padrão; ;

Aulas expositivas; pesquisa
em laboratório 30/09/19 11/10/19

4.1 Correlacionar os procedimentos de controles internos
de custos com os processos operacionais da organização.
;

4.1. custo por absorção custo padrão; ; 4.2.
custo departamental e custo abc; ; 4.3. custeio
variável. ;

Atividade em grupo. 14/10/19 25/10/19

5.1 Classificar informações de custos para subsidiar
tomada de decisões. ;

5. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores
de desempenho na logística. ; Aula expositiva e dialogada 28/10/19 08/11/19

5.1 Classificar informações de custos para subsidiar
tomada de decisões. ;

5. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores
de desempenho na logística. ;

Pesquisa em laboratório,
atividade em grupo. 11/11/19 22/11/19

5.1 Classificar informações de custos para subsidiar
tomada de decisões. ;

5. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores
de desempenho na logística. ; 5.1. perspectivas;
; 5.2. implantação ;

Estudo de caso e
apresentações. 25/11/19 06/12/19

1.1 Correlacionar os conceitos e princípios da
contabilidade de custos e suas aplicações nos processos
logísticos ; 2.1 Organizar processos referentes a custos
logísticos. ; 3.1 Utilizar soluções para redução de custos
logísticos. ; 4.1 Correlacionar os procedimentos de
controles internos de custos com os processos
operacionais da organização. ; 5.1 Classificar informações
de custos para subsidiar tomada de decisões. ;

1. Conceitos básicos de Custos Logísticos: ; 2.
A logística e os princípios de custos na logística:
; 3. Custos Logísticos: ; 4. Métodos de Custeio: ;
5. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores de
desempenho na logística. ;

Devolutiva sobre
apresentações e 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. Aplicar os conceitos e
custos na logística.

Lista de Exercícios ; Participação em Aula ; Estudo de
Caso ; Recuperação ;

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

Executar controle de custos e
articular os procedimentos com as
áreas financeira e contábil

2. Identificar custos no
processo logístico.

Estudo de Caso ; Simulações ; Participação em Aula ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Objetividade ; Pertinência das
Informações ;

Organização de ideias práticas e
postura de apresentação;
relacionamento interpessoal e
facilidade de trabalho em equipe

3. Identificar os métodos de
custeio de acordo com as
políticas organizacionais.

Avaliação Prática ; Estudo de Caso ; Observação Direta ;
Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Execução do Produto ; Objetividade ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos
;

Identifica e compreende o
funcionamento dos controles
internos e custos nos processos.

4. Controlar receitas e
gastos.

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

Atendimento às Normas ;
Objetividade ; Organização ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Identificar as receitas geradas
pela empresa e os custos
inerentes a atividade.

5. Identificar os indicadores
de desempenho da logística.

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

Argumentação Consistente ;
Coerência/Coesão ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Objetividade ;

Conseguir classificar e subsidiar
as informações para tomada de
decisão.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

Elaboração PTDs Atividade 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

elaboração de
atividades lista de exercicios

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
e avaliações estudo de caso Reunião de Curso 30-

Conselho Intermediário

Outubro Aprendizagem baseada em prova oral exercicios Reunião de Curso 19-



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?CiVc9x 33261xQehefx 5xlpzX%3Bd5pf, 3/3

Projetos - atividades
interdisciplinares. Visitas

técnicas. Atividades
avaliativas e recuperação

contínua;

Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

seminario pesquisa Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

devolutiva das
atividades apresentacoes

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)
 
GESTÃO DE CUSTOS LOGÍSTICOS: Custeio Baseado em Atividades (ABC). Balanced Scorecard (BSC). Valor Econômico Agregado (EVA) Autor: Ana Cristina de Faria

e Maria de Fatima Gameiro da Costa Editora Atlas
Gestão de Custos Logísticos; Faria, Ana Cristina de e costa, Maria de Fátima Gameiro; Editora Atlas S.A - São Paulo/2009
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos Fácil. 7. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2009. 251 p.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar uma empresa e identificar os custos logísticos.

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 WILSON XAVIER DA SILVA ;
Assinatura Data 12/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 15/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

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

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

 
Analisar os impactos e sua correlação com os fatores logísticos e seus desdobramentos para sua cadeia de suprimentos. Analisar processos, operações e

negociações envolvidos na gestão da cadeia de suprimentos. Interpretar o gerenciamento da cadeia de suprimentos como uma ferramenta para o aumento.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os diversos tipos de fornecedores quanto às suas características produtivas, técnicas, tecnológicas e econômicas, no mercado nacional ou internacional.
2. Analisar técnicas de aproximação, desenvolvimento e comprometimento de fornecedores de acordo com política organizacional.
3. Analisar operações, negociações e processos envolvidos na gestão da cadeia de suprimentos.
4. Identificar impactos dos fatores logísticos e seus desdobramentos para a sua cadeia de suprimentos.

Habilidades
1.1 Identificar os principais fluxos que compõem o gerenciamento da cadeia de suprimentos.
1.2 Coletar informações necessárias e atualizadas sobre as características produtivas, técnicas, tecnológicas e econômicas de fornecedores nacionais e

internacionais de produtos e serviços.
2.1 Utilizar os fatores que influenciam na atração, no desenvolvimento e na fidelização de fornecedores, na decisão de compra.
3.1 Executar procedimentos definidos no plano de compras em conformidade com as exigências legais, normas e políticas organizacionais.
4.1 Utilizar a relação entre o mercado, a rede de distribuição, o processo de produção e a atividade de compra como elemento que permita agregar valor ao

produto.
4.2 Acompanhar o desempenho do ciclo da cadeia com foco no cliente.
4.3 Utilizar a relação entre o mercado, a rede de distribuição, o processo de produção a atividade de compra como elemento que permita agregar valor ao produto.
4.4. Listar resultados das estratégias de compras, vendas, produção e distribuição com a cadeia de suprimentos.
4.5. Acompanhar o desempenho do ciclo da cadeia com foco no cliente.

Bases Tecnológicas
1. Conceito de cadeia de suprimentos e seus autores:
1.1. impactos das vendas e dos custos no lucro da cadeia.
1.2. competição entre cadeias de suprimento.
1.3. fluxos logísticos (informação, materiais/produtos, financeiro).
2. Técnicas de pesquisa de mercado:
2.1. fornecedores nacionais e internacionais;
2.2. características produtivas;
2.3. técnicas e tecnologias aplicadas ao processo produtivo de bens e serviços;
2.4. aspectos financeiros e econômicos das empresas fornecedoras;
2.5. critérios desempenho 3. Técnicas de negociação de compras:
3.1. Prospecção, preparação de entrevistas e de negociações, desenvolvimento de negociação, modernas técnicas de negociação e de fechamento de compra, em

função do tipo de negócio;
3.2. Aspectos práticos:
3.2.1. formas de financiamento, formas de pagamento, utilização de equipamentos;
3.2.2. Serviço aos clientes: disponibilização dos pedidos, qualidade da entrega;
3.2.3. Métodos e técnicas de comunicação aplicada no atendimento a fornecedores.
4. Legislação aplicada a contrato de compras e às contratações em organizações públicas e privadas.
5. Processos de uma cadeia de suprimentos:
5.1. ciclo de pedido ao cliente;
5.2. ciclo de reabastecimento;
5.3. ciclo de fabricação;
5.4. ciclo de suprimentos.
6. Estratégia competitiva através da cadeia de suprimentos;
6.1. alinhamento estratégico;
6.2. cadeia de suprimentos eficiente x cadeia de suprimentos responsiva;
6.3. estágios de integração até atingir o SCM (supply chain management).
7. Fatores que influenciam no relacionamento da cadeia de suprimentos:
7.1. poder de negociação na cadeia.
8. Estratégia da Cadeia de suprimentos:
8.1. responsividade x eficiência;
8.2. fatores-chaves e a estrutura de tomada de decisões na cadeia de suprimentos.
9. Nível de Serviço:
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9.1. prestação de serviço básico;
9.2. pedido perfeito e fatores que o afetam.

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

1.1 Identificar os principais fluxos que compõem o
gerenciamento da cadeia de suprimentos. ;

1. Conceito de cadeia de suprimentos e seus autores:
; 1.1. impactos das vendas e dos custos no lucro da
cadeia. ;

Apresentação das bases
tecnológicas - conceitos de
suprimentos - fluxo logístico -
forma de trabalho.

22/07/19 02/08/19

1.1 Identificar os principais fluxos que compõem o
gerenciamento da cadeia de suprimentos. ; 1.2
Coletar informações necessárias e atualizadas sobre
as características produtivas, técnicas, tecnológicas
e econômicas de fornecedores nacionais e
internacionais de produtos e serviços. ;

1.2. competição entre cadeias de suprimento. ; 1.3.
fluxos logísticos (informação, materiais/produtos,
financeiro). ;

Continuação da explicação -
Apresentação das bases
tecnológicas - conceitos de
suprimentos - fluxo logístico -
forma de trabalho. Atividade
avaliativa para nota sobre o
fluxo logístico, em 14/08/19

05/08/19 16/08/19

1.2 Coletar informações necessárias e atualizadas
sobre as características produtivas, técnicas,
tecnológicas e econômicas de fornecedores
nacionais e internacionais de produtos e serviços. ;
2.1 Utilizar os fatores que influenciam na atração,
no desenvolvimento e na fidelização de
fornecedores, na decisão de compra. ;

1.2. competição entre cadeias de suprimento. ; 1.3.
fluxos logísticos (informação, materiais/produtos,
financeiro). ; 2. Técnicas de pesquisa de mercado: ;
2.1. fornecedores nacionais e internacionais; ; 2.2.
características produtivas; ; 2.3. técnicas e tecnologias
aplicadas ao processo produtivo de bens e serviços; ;

Correção da atividade
avaliativa- feedback -
competição entre cadeias de
suprimento- fluxos logísticos
(informação,
materiais/produtos, financeiro).
Dinâmica de grupo - videos
sobre a logística.

19/08/19 30/08/19

3.1 Executar procedimentos definidos no plano de
compras em conformidade com as exigências legais,
normas e políticas organizacionais. ; 4.1 Utilizar a
relação entre o mercado, a rede de distribuição, o
processo de produção e a atividade de compra como
elemento que permita agregar valor ao produto. ;

2.4. aspectos financeiros e econômicos das empresas
fornecedoras; ; 2.5. critérios desempenho 3. Técnicas
de negociação de compras: ; 3.1. Prospecção,
preparação de entrevistas e de negociações,
desenvolvimento de negociação, modernas técnicas de
negociação e de fechamento de compra, em função do
tipo de negócio; ; 3.2. Aspectos práticos: ; 3.2.1.
formas de financiamento, formas de pagamento,
utilização de equipamentos; ; 3.2.2. Serviço aos
clientes: disponibilização dos pedidos, qualidade da
entrega; ;

Técnicas de negociação de
compras - Termos técnico
voltados para logística - lista de
exercícios

02/09/19 13/09/19

1.1 Identificar os principais fluxos que compõem o
gerenciamento da cadeia de suprimentos. ; 1.2
Coletar informações necessárias e atualizadas sobre
as características produtivas, técnicas, tecnológicas
e econômicas de fornecedores nacionais e
internacionais de produtos e serviços. ; 2.1 Utilizar
os fatores que influenciam na atração, no
desenvolvimento e na fidelização de fornecedores,
na decisão de compra. ; 3.1 Executar
procedimentos definidos no plano de compras em
conformidade com as exigências legais, normas e
políticas organizacionais. ; 4.1 Utilizar a relação
entre o mercado, a rede de distribuição, o processo
de produção e a atividade de compra como
elemento que permita agregar valor ao produto. ;

1. Conceito de cadeia de suprimentos e seus autores:
; 1.1. impactos das vendas e dos custos no lucro da
cadeia. ; 1.2. competição entre cadeias de suprimento.
; 1.3. fluxos logísticos (informação, materiais/produtos,
financeiro). ; 2. Técnicas de pesquisa de mercado: ;
2.1. fornecedores nacionais e internacionais; ; 2.2.
características produtivas; ; 2.3. técnicas e tecnologias
aplicadas ao processo produtivo de bens e serviços; ;
2.4. aspectos financeiros e econômicos das empresas
fornecedoras; ; 2.5. critérios desempenho 3. Técnicas
de negociação de compras: ; 3.1. Prospecção,
preparação de entrevistas e de negociações,
desenvolvimento de negociação, modernas técnicas de
negociação e de fechamento de compra, em função do
tipo de negócio; ; 3.2. Aspectos práticos: ; 3.2.1.
formas de financiamento, formas de pagamento,
utilização de equipamentos; ; 3.2.2. Serviço aos
clientes: disponibilização dos pedidos, qualidade da
entrega; ; 3.2.3. Métodos e técnicas de comunicação
aplicada no atendimento a fornecedores. ; 4. Legislação
aplicada a contrato de compras e às contratações em
organizações públicas e privadas. ;

Avaliação dos conteúdos
estudados até o momento.
Avaliação escrita individual e
sem consulta.(18/09/19);
Correção da avaliação
comentários na aula seguinte.

16/09/19 27/09/19

4.1 Utilizar a relação entre o mercado, a rede de
distribuição, o processo de produção e a atividade
de compra como elemento que permita agregar
valor ao produto. ; 4.2 Acompanhar o desempenho
do ciclo da cadeia com foco no cliente. ;

5. Processos de uma cadeia de suprimentos: ; 5.1.
ciclo de pedido ao cliente; ; 5.2. ciclo de
reabastecimento; ; 5.3. ciclo de fabricação; ; 5.4. ciclo
de suprimentos. ; 6. Estratégia competitiva através da
cadeia de suprimentos; ; 6.1. alinhamento estratégico;
;

Solicitação de trabalho "O
ciclo logístico de um produto"
Processos e ciclo de uma cadeia
de suprimentos - Lista de
exercícios - videos logísticos -
termos técnicos

30/09/19 11/10/19

4.1 Utilizar a relação entre o mercado, a rede de
distribuição, o processo de produção e a atividade
de compra como elemento que permita agregar
valor ao produto. ; 4.2 Acompanhar o desempenho
do ciclo da cadeia com foco no cliente. ; 4.3 Utilizar
a relação entre o mercado, a rede de distribuição, o
processo de produção a atividade de compra como
elemento que permita agregar valor ao produto.;

6. Estratégia competitiva através da cadeia de
suprimentos; ; 6.1. alinhamento estratégico; ; 6.2.
cadeia de suprimentos eficiente x cadeia de
suprimentos responsiva; ; 6.3. estágios de integração
até atingir o SCM (supply chain management). ; 7.
Fatores que influenciam no relacionamento da cadeia
de suprimentos: ; 7.1. poder de negociação na cadeia.
;

Dinâmica de grupo -
atividades avaliativas -
Estratégia competitiva através
da cadeia de suprimentos -
Alinhamento estratégico -
relatórios

14/10/19 25/10/19

4.3 Utilizar a relação entre o mercado, a rede de
distribuição, o processo de produção a atividade de
compra como elemento que permita agregar valor
ao produto.; 4.4. Listar resultados das estratégias
de compras, vendas, produção e distribuição com a
cadeia de suprimentos.;

8. Estratégia da Cadeia de suprimentos: ; 8.1.
responsividade x eficiência; ; 8.2. fatores-chaves e a
estrutura de tomada de decisões na cadeia de
suprimentos. ;

Diversos exemplos práticos
sobre estratégias na cadeia de
suprimentos - desenvolvimento
do trabalho em grupo -
atividades avaliativas...

28/10/19 08/11/19

3.1 Executar procedimentos definidos no plano de
compras em conformidade com as exigências legais,
normas e políticas organizacionais. ; 4.1 Utilizar a
relação entre o mercado, a rede de distribuição, o
processo de produção e a atividade de compra como
elemento que permita agregar valor ao produto. ;
4.2 Acompanhar o desempenho do ciclo da cadeia
com foco no cliente. ; 4.3 Utilizar a relação entre o
mercado, a rede de distribuição, o processo de
produção a atividade de compra como elemento que
permita agregar valor ao produto.; 4.4. Listar
resultados das estratégias de compras, vendas,
produção e distribuição com a cadeia de
suprimentos.; 4.5. Acompanhar o desempenho do
ciclo da cadeia com foco no cliente.;

9. Nível de Serviço: ; 9.1. prestação de serviço
básico; ; 9.2. pedido perfeito e fatores que o afetam.;

Entrega e apresentação dos
trabalhos -seminários -
apontamentos - feedback

11/11/19 22/11/19

4.2 Acompanhar o desempenho do ciclo da cadeia
com foco no cliente. ; 4.3 Utilizar a relação entre o
mercado, a rede de distribuição, o processo de
produção a atividade de compra como elemento que
permita agregar valor ao produto.; 4.4. Listar
resultados das estratégias de compras, vendas,
produção e distribuição com a cadeia de

5.1. ciclo de pedido ao cliente; ; 5.2. ciclo de
reabastecimento; ; 5.3. ciclo de fabricação; ; 5.4. ciclo
de suprimentos. ; 8.2. fatores-chaves e a estrutura de
tomada de decisões na cadeia de suprimentos. ; 9.
Nível de Serviço: ; 9.1. prestação de serviço básico; ;
9.2. pedido perfeito e fatores que o afetam.;

Avaliação individual -
atividades de recuperação -
ciclos logísticos

25/11/19 06/12/19
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suprimentos.; 4.5. Acompanhar o desempenho do
ciclo da cadeia com foco no cliente.;

1.1 Identificar os principais fluxos que compõem o
gerenciamento da cadeia de suprimentos. ; 1.2
Coletar informações necessárias e atualizadas sobre
as características produtivas, técnicas, tecnológicas
e econômicas de fornecedores nacionais e
internacionais de produtos e serviços. ; 2.1 Utilizar
os fatores que influenciam na atração, no
desenvolvimento e na fidelização de fornecedores,
na decisão de compra. ; 3.1 Executar
procedimentos definidos no plano de compras em
conformidade com as exigências legais, normas e
políticas organizacionais. ; 4.1 Utilizar a relação
entre o mercado, a rede de distribuição, o processo
de produção e a atividade de compra como
elemento que permita agregar valor ao produto. ;
4.2 Acompanhar o desempenho do ciclo da cadeia
com foco no cliente. ; 4.3 Utilizar a relação entre o
mercado, a rede de distribuição, o processo de
produção a atividade de compra como elemento que
permita agregar valor ao produto.; 4.4. Listar
resultados das estratégias de compras, vendas,
produção e distribuição com a cadeia de
suprimentos.; 4.5. Acompanhar o desempenho do
ciclo da cadeia com foco no cliente.;

1. Conceito de cadeia de suprimentos e seus autores:
; 2. Técnicas de pesquisa de mercado: ; 3.1.
Prospecção, preparação de entrevistas e de
negociações, desenvolvimento de negociação,
modernas técnicas de negociação e de fechamento de
compra, em função do tipo de negócio; ; 4. Legislação
aplicada a contrato de compras e às contratações em
organizações públicas e privadas. ; 5. Processos de
uma cadeia de suprimentos: ; 6. Estratégia competitiva
através da cadeia de suprimentos; ; 7. Fatores que
influenciam no relacionamento da cadeia de
suprimentos: ; 8. Estratégia da Cadeia de suprimentos:
; 9. Nível de Serviço: ;

Revisão de conteúdos
fechamentos do semestre -
recuperação

09/12/19 13/12/19

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

1. Analisar os diversos
tipos de fornecedores
quanto às suas
características produtivas,
técnicas, tecnológicas e
econômicas, no mercado
nacional ou internacional.

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

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

Verificar se o aluno adquiriu domínio sobre o
assunto e propor soluções para planejamento
programação da cadeia de abastecimento,
pontuando a participação do aluno.
Observação da participação em sala de aula.
Atividade avaliativa com pontuação da
participação e aproveitamento do conteúdo
proposto; Análise da participação em sala de
aula e nos trabalhos solicitados e avaliação de
recuperação escrita com aprovação de acima
de 50% de respostas certas. Oa resultados de
Avaliação Escrita deve ser acima de 50% e
Trabalhos de Pesquisas bem elaborados;

2. Analisar técnicas de
aproximação,
desenvolvimento e
comprometimento de
fornecedores de acordo
com política
organizacional.

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

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

Verificar se o aluno adquiriu domínio sobre o
assunto e propor soluções para planejamento
programação da cadeia de abastecimento,
pontuando a participação do aluno.
Observação da participação em sala de aula.
Atividade avaliativa com pontuação da
participação e aproveitamento do conteúdo
proposto; Análise da participação em sala de
aula e nos trabalhos solicitados e avaliação de
recuperação escrita com aprovação de acima
de 50% de respostas certas. Os resultados de
Avaliação Escrita deve ser acima de 50% e
recuperação com Trabalhos de Pesquisas bem
elaborados;

3. Analisar operações,
negociações e processos
envolvidos na gestão da
cadeia de suprimentos.

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

Argumentação Consistente ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Execução do Produto ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Verificar se o aluno adquiriu domínio sobre o
assunto e propor soluções para planejamento
programação da cadeia de abastecimento,
pontuando a participação do aluno.
Observação da participação em sala de aula.
Atividade avaliativa com pontuação da
participação e aproveitamento do conteúdo
proposto; Análise da participação em sala de
aula e nos trabalhos solicitados e avaliação de
recuperação escrita com aprovação de acima
de 50% de respostas certas. Os resultados de
Avaliação Escrita deve ser acima de 50% e
recuperação com Trabalhos de Pesquisas bem
elaborados;

4. Identificar impactos
dos fatores logísticos e
seus desdobramentos
para a sua cadeia de
suprimentos.

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

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ;

Verificar se o aluno adquiriu domínio sobre o
assunto e propor soluções para planejamento
programação da cadeia de abastecimento,
pontuando a participação do aluno.
Observação da participação em sala de aula.
Atividade avaliativa com pontuação da
participação e aproveitamento do conteúdo
proposto; Análise da participação em sala de
aula e nos trabalhos solicitados e avaliação de
recuperação escrita com aprovação de acima
de 50% de respostas certas. Os resultados de
Avaliação Escrita deve ser acima de 50% e
recuperação com Trabalhos de Pesquisas bem
elaborados;

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

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

professor

Confecção de
apostila

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 
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acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Preparação da
atividade Atividade avaliativa

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

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

Elaboração da dinâmica Dinâmica de grupo Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Confecção da
avaliação Avaliação escrita Reunião de Curso 19-

Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Seminário Feedback Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Correção e
fechamentos

Atividade de
recuperação

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
BOERSOX, Donald J.; et al. Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. CHING, Hong uh. Gestão de estoques na cadeia

logística integrada: supply chain. 4. Edição. São Paulo: Atlas, 2010. MOURA, Reinaldo A. Equipamentos de movimentação e armazenagem.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Elaborar uma Pesquisa em laboratório sobre assunto das bases tecnológicas pertinentes a atualidade - Selecionar uma base e comparar como era nos anos 80 com

os dias de hoje (Definição e conceitos em forma de relatório)

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 JOSÉ ANTONIO RIBAS ;
Assinatura Data 19/08/2019

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

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

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

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 288 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
Componente Curricular: Gestão de Recursos e Materiais
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;

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

 
Executar o fluxo de entrada e saída de materiais, atendendo as políticas da organização e a legislação vigente. Desenvolver gestão da qualidade em atividades

logísticas.Gerenciar processos logísticos, utilizando sistemas operacionais.
Planejar e controlar transportes e cargas.Classificar áreas de riscos nos setores de recebimento, produção e distribuição de materiais. Trabalhar de acordo com as

normas ambientais, de saúde e de segurança no trabalho.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar princípios da organização da área de materiais.
2. Identificar as necessidades dos clientes internos e externos.
3. Analisar conceitos de armazenamento de materiais.
4. Analisar o leiaute no processo de gestão de materiais.

Habilidades
1.1 Contextualizar a administração de materiais nas organizações.
2.1 Caracterizar as necessidades dos clientes em relação aos pedidos efetuados.
3.1 Selecionar sistemas de armazenamento.
4.1 Escolher a melhor organização dos espaços físicos do almoxarifado.

Bases Tecnológicas
1. Importância da Administração de materiais:
1.1. o ciclo de relações da administração de materiais;
1.2. as principais atribuições da área de materiais.
2. Análise das necessidades:
2.1. o processo de reposição
2.1.1. ressuprimento - sistema de reposição contínua e sistema de reposição periódica, prazos e quantidades.
2.2. acompanhamento de pedidos;
2.3. recebimento de materiais:
2.3.1. área de recebimento; procedimentos para recebimentos e divergências.
2.4. registros de entrada e saída.
3. Gerenciamento dos estoques:
3.1. políticas, funções e dos estoques;
3.2. tipos de estoque:
3.2.1. estoque regular, de ciclo, de segurança, sazonal, obsoleto ou morto e em trânsito;
3.3. equipamentos de estocagem;
3.4. tipos de produtos:
3.4.1. matéria prima, material auxiliar, material de manutenção, material de escritório, material e peças em processos e produtos acabados;
3.5. codificação de materiais;
3.6. endereçamento de materiais;
3.7. código de barras;
3.8. curva ABC;
3.9. custos de pedido, falta no estoque, manutenção dos estoques e armazenagem;
3.10. rotatividade ou giro dos estoques;
3.11. avaliação dos estoques:
3.11.1. custo médio, PEPS e UEPS.
3.12. nível de serviços;
3.13. inventário de materiais;
3.14. medidas de desempenho.
4. Layout do almoxarifado.

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

administração de materiais
nas organizações. ;

1. Importância da Administração de materiais: ; Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em sala 22/07/19 02/08/19

1.1 Contextualizar a 1. Importância da Administração de materiais: ; 1.1. o ciclo de relações da Aula Expositiva e dialogada. 05/08/19 16/08/19
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administração de materiais
nas organizações. ; 2.1
Caracterizar as necessidades
dos clientes em relação aos
pedidos efetuados. ;

administração de materiais;; 1.2. as principais atribuições da área de
materiais. ; 2. Análise das necessidades: ; 2.1. o processo de reposição; 2.2.
acompanhamento de pedidos; ;

Atividade em sala, Estudo de
caso

1.1 Contextualizar a
administração de materiais
nas organizações. ; 2.1
Caracterizar as necessidades
dos clientes em relação aos
pedidos efetuados. ; 3.1
Selecionar sistemas de
armazenamento. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em sala, relatórios 19/08/19 30/08/19

1.1 Contextualizar a
administração de materiais
nas organizações. ; 2.1
Caracterizar as necessidades
dos clientes em relação aos
pedidos efetuados. ; 3.1
Selecionar sistemas de
armazenamento. ;

2.1. o processo de reposição; 2.1.1. ressuprimento - sistema de reposição
contínua e sistema de reposição periódica, prazos e quantidades. ; 2.3.
recebimento de materiais: ; 2.4. registros de entrada e saída.;

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

02/09/19 13/09/19

2.1 Caracterizar as
necessidades dos clientes em
relação aos pedidos
efetuados. ; 3.1 Selecionar
sistemas de armazenamento.
;

2.3.1. área de recebimento; procedimentos para recebimentos e
divergências. ; 2.4. registros de entrada e saída.; 3. Gerenciamento dos
estoques: ; 3.1. políticas, funções e dos estoques; ; 3.2. tipos de estoque: ;
3.2.1. estoque regular, de ciclo, de segurança, sazonal, obsoleto ou morto e
em trânsito; ; 3.3. equipamentos de estocagem; ; 3.4.1. matéria prima,
material auxiliar, material de manutenção, material de escritório, material e
peças em processos e produtos acabados; ; 3.5. codificação de materiais; ;
3.7. código de barras; ; 3.8. curva ABC; ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em sala, Avaliação
escrita

16/09/19 27/09/19

1.1 Contextualizar a
administração de materiais
nas organizações. ; 2.1
Caracterizar as necessidades
dos clientes em relação aos
pedidos efetuados. ; 3.1
Selecionar sistemas de
armazenamento. ;

3.4. tipos de produtos: ; 3.4.1. matéria prima, material auxiliar, material de
manutenção, material de escritório, material e peças em processos e
produtos acabados; ; 3.5. codificação de materiais; ; 3.6. endereçamento de
materiais; ; 3.9. custos de pedido, falta no estoque, manutenção dos
estoques e armazenagem; ; 3.10. rotatividade ou giro dos estoques; ; 3.11.
avaliação dos estoques: ; 3.11.1. custo médio, PEPS e UEPS. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em sala, Estudo de
caso

30/09/19 11/10/19

2.1 Caracterizar as
necessidades dos clientes em
relação aos pedidos
efetuados. ; 3.1 Selecionar
sistemas de armazenamento.
;

3.7. código de barras; ; 3.9. custos de pedido, falta no estoque,
manutenção dos estoques e armazenagem; ; 3.11. avaliação dos estoques: ;
3.12. nível de serviços; ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em sala laboratório
de informatica

14/10/19 25/10/19

3.1 Selecionar sistemas de
armazenamento. ;

3. Gerenciamento dos estoques: ; 3.5. codificação de materiais; ; 3.10.
rotatividade ou giro dos estoques; ; 3.11. avaliação dos estoques: ; 3.11.1.
custo médio, PEPS e UEPS. ; 3.12. nível de serviços; ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em sala, Seminário 28/10/19 08/11/19

3.1 Selecionar sistemas de
armazenamento. ; 4.1
Escolher a melhor
organização dos espaços
físicos do almoxarifado. ;

3.10. rotatividade ou giro dos estoques; ; 3.11.1. custo médio, PEPS e
UEPS. ; 3.13. inventário de materiais;; 3.14. medidas de desempenho.;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em sala, Relatório 11/11/19 22/11/19

2.1 Caracterizar as
necessidades dos clientes em
relação aos pedidos
efetuados. ; 4.1 Escolher a
melhor organização dos
espaços físicos do
almoxarifado. ;

3.11.1. custo médio, PEPS e UEPS. ; 3.13. inventário de materiais;; 4.
Layout do almoxarifado.;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em sala Estudos de
Casos

25/11/19 06/12/19

3.1 Selecionar sistemas de
armazenamento. ; 4.1
Escolher a melhor
organização dos espaços
físicos do almoxarifado. ;

3.11.1. custo médio, PEPS e UEPS. ; 3.13. inventário de materiais;; 4.
Layout do almoxarifado.;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em sala, Avaliação
escrita

09/12/19 13/12/19

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

1. Identificar
princípios da
organização da
área de
materiais.

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

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

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

2. Identificar as
necessidades dos
clientes internos e
externos.

Avaliação Escrita ; Produção Textual ; Portfólio de
Atividades ; Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;
Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de Problemas ;
Relacionamento de Ideias ; Adequação ao
Público Alvo ; Pertinência das Informações
;

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

3. Analisar
conceitos de
armazenamento
de materiais.

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

Argumentação Consistente ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Coerência/Coesão ; Organização ;
Execução do Produto ; Relacionamento de
Conceitos ;

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

4. Analisar o
leiaute no
processo de
gestão de
materiais.

Avaliação Escrita ; Observação Direta ; Projeto ; Portfólio
de Atividades ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e Cumprimento
de Prazos ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

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

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

Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com
voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
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redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas
Evasão Escolar ou em processo de em Calendário

Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

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

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Estudo de caso Texto impresso

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 didatico,
Apostila do Professor

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Seminário Texto impresso Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Estudo de Caso videos Reunião de Curso

Dezembro
Avaliações Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação escrita Livro didatico,
Apostila do Professo

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)
 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos 5. ed. Porto Alegre: Bookman
FRANCISCHINI, P. G.; GURGEL, F. A. Administração de materiais e do patrimônio. São Paulo: Cengace Learning, 2010.
MARTINS, P. G.; ALT P. R. C. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
VIANA, João José. Administração de materiais: Um enfoque prático, Ed. Atlas: 2000

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Filme: “A Meta” - Teoria das restrições •Estudos de casoscomo (Consórcio Modular e Condomínio Industrial)

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;
Assinatura Data 31/07/2019

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

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

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

 
Controlar armazenagem e movimentação de materiais
Executar procedimentos de movimentação, expedição e distribuição de materiais
Participar da elaboração do planejamento, programação e controle da produção de bens e serviços.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os fundamentos de movimentação de materiais.
2. Identificar os diversos tipos de equipamentos e suas aplicações para a movimentação de materiais.
3. Estabelecer relações entre os sistemas de distribuição de mercadorias e os métodos de controle de produtos expedidos.
4. Analisar os conceitos e princípios das operações da expedição de materiais.
5. Diagnosticar problemas relativos ao pós-venda e propor soluções com base nas respostas dos clientes.

Habilidades
1.1 Identificar os diferentes sistemas funcionais da movimentação de materiais na logística.
2.1 Selecionar os equipamentos e estruturas para movimentação de materiais, de acordo com as características de leiaute, dos materiais e embalagens.
3.1 Distinguir os tipos de embalagens mais utilizadas para a movimentação de materiais.
3.2 Caracterizar as condições de transporte e armazenagem para cada tipo de embalagem.
4.1 Identificar quais modais são adequados para cada tipo de operação do processo de expedição.
4.2 Identificar os diversos níveis dos canais de distribuição.
5.1 Perceber a eficiência e a eficácia dos processos logísticos, visando a plena satisfação dos clientes.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos e princípios do sistema de movimentação de materiais.
2. Atividades da movimentação de materiais no ciclo logístico:
2.1. estoques intermediários;
2.2. células de produção;
2.3. consórcio modular;
2.4. áreas restritas.
3. Embalagem e acondicionamento dos materiais:
3.1. embalagem industrial;
3.2. embalagens diversas e suas aplicações.
4. Cargas unitizadas e a movimentação de materiais:
4.1. paletes;
4.2. contenedores.
5. Equipamentos e estruturas de Movimentação de Materiais:
5.1. empilhadeiras;
5.2. carrinhos e paleteiras;
5.3. talhas e pontes rolantes;
5.4. sistemas de transportes contínuos;
5.5. pick by light;
5.6. picky by voice;
5.7. pontes-rolantes;
5.8. racks;
5.9. vacum lifter;
5.10. dispositivos especiais;
5.11 porta-palete;
5.12. push back;
5.13. drive –in e drive – thru;
5.14. dinâmico;
5.15. blocagem;
5.16. caintillever;
5.17. autoportante.
6. Conceitos e princípios de expedição de Materiais:
6.1. Picking list;
6.2. Emitir etiquetas de identificação;
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6.3. Separação de materiais;
6.4. Coletor de dados;
6.5. Praças de distribuição;
6.6. Preparação para o transporte;
6.7. Nota Fiscal;
6.8. Conhecimento de Carga.
7. Canais de distribuição: Conceito;
7.1. Níveis;
7.2. Intermediários;
7.3. Tipos de distribuição;
7.4. Planejamento de operação logística;
7.5. Marketing de distribuição.
8. Serviços ao cliente:
8.1. Venda e pós-venda.

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

1.1 Identificar os diferentes sistemas
funcionais da movimentação de materiais
na logística. ;

1. Conceitos e princípios do sistema de movimentação de
materiais.; 2. Atividades da movimentação de materiais no ciclo
logístico: ; 2.1. estoques intermediários;; 2.2. células de
produção; ; 2.3. consórcio modular; ; 2.4. áreas restritas. ;

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

2.1 Selecionar os equipamentos e
estruturas para movimentação de
materiais, de acordo com as
características de leiaute, dos materiais e
embalagens. ;

3. Embalagem e acondicionamento dos materiais: ; 3.1.
embalagem industrial; ; 3.2. embalagens diversas e suas
aplicações. ;

Debate. Brainstorming. 05/08/19 16/08/19

3.2 Caracterizar as condições de
transporte e armazenagem para cada tipo
de embalagem. ;

4. Cargas unitizadas e a movimentação de materiais: ; 4.1.
paletes; ; 4.2. contenedores. ;

Aula expositiva. Lista de
Exercícios 19/08/19 30/08/19

3.1 Distinguir os tipos de embalagens
mais utilizadas para a movimentação de
materiais. ;

5. Equipamentos e estruturas de Movimentação de Materiais: ;
5.1. empilhadeiras; ; 5.2. carrinhos e paleteiras;; 5.3. talhas e
pontes rolantes; ; 5.4. sistemas de transportes contínuos; ;

Videoaula. Debate. 02/09/19 13/09/19

5.5. pick by light; ; 5.6. picky by voice; ; 5.7. pontes-rolantes; ;
5.8. racks; ; 5.9. vacum lifter; ;

Aula expositiva. Discussão.
Produção textual. 16/09/19 27/09/19

3.2 Caracterizar as condições de
transporte e armazenagem para cada tipo
de embalagem. ;

5.10. dispositivos especiais; ; 5.11 porta-palete; ; 5.12. push
back; ; 5.13. drive –in e drive – thru; ; Vídeos técnicos. Debate. 30/09/19 11/10/19

3.2 Caracterizar as condições de
transporte e armazenagem para cada tipo
de embalagem. ;

5.14. dinâmico;; 5.15. blocagem; ; 5.16. caintillever; ; 5.17.
autoportante. ; Videos técnicos. Relatório. 14/10/19 25/10/19

3.2 Caracterizar as condições de
transporte e armazenagem para cada tipo
de embalagem. ;

6. Conceitos e princípios de expedição de Materiais: ; 6.1.
Picking list; ; 6.2. Emitir etiquetas de identificação; ; 6.3.
Separação de materiais; ;

Aula expositiva, discussão.
Exercícios em sala. 28/10/19 08/11/19

4.1 Identificar quais modais são
adequados para cada tipo de operação do
processo de expedição. ;

6.4. Coletor de dados; ; 6.5. Praças de distribuição; ; 6.6.
Preparação para o transporte; ; 6.7. Nota Fiscal; ; 6.8.
Conhecimento de Carga. ;

Análise de relatórios. Debate. 11/11/19 22/11/19

4.2 Identificar os diversos níveis dos
canais de distribuição. ;

7. Canais de distribuição: Conceito; ; 7.1. Níveis; ; 7.2.
Intermediários; ; 7.3. Tipos de distribuição;; 7.4. Planejamento
de operação logística; ;

Estudo de caso. Discussão. 25/11/19 02/08/19

5.1 Perceber a eficiência e a eficácia dos
processos logísticos, visando a plena
satisfação dos clientes. ;

7.5. Marketing de distribuição. ; 8. Serviços ao cliente: ; 8.1.
Venda e pós-venda.; Aula expositiva. Dialogada. 09/12/19 13/12/19

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

1. Analisar os fundamentos de
movimentação de materiais.

Lista de Exercícios ; Portfólio de Atividades ; Relatório ;
Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pertinência das
Informações ;

Questionamentos e
posicionamentos. Aplicação no
cotidiano Análise e discussão do
conteúdo. Análise de artigos na área
para compreender o avanço da
Logística nas empresas.

2. Identificar os diversos tipos de
equipamentos e suas aplicações
para a movimentação de materiais.

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

Argumentação Consistente ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pertinência das
Informações ;

Questionamentos e
posicionamentos. Análise e
discussão do conteúdo Aplicação no
cotidiano Fazer a correlação de
máquinas e suas movimentações
apropriadas.

3. Estabelecer relações entre os
sistemas de distribuição de
mercadorias e os métodos de
controle de produtos expedidos.

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

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Coerência/Coesão ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

Questionamentos e
posicionamentos. Análise e
discussão do conteúdo. Aplicação no
cotidiano Empregabilidade do
picking nas empresas, entendo
conceitos e sua.importancia.

4. Analisar os conceitos e
princípios das operações da
expedição de materiais.

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

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

Questionamentos e
posicionamentos. Análise e
discussão do conteúdo. Aplicação no
cotidiano. Compreender a aplicação
de métodos logísticos,
procedimentos e técnicas para
melhor escolha da máquina e do
modal.

5. Diagnosticar problemas
relativos ao pós-venda e propor
soluções com base nas respostas
dos clientes.

Relatório ; Avaliação Escrita ; Portfólio de Atividades ;
Recuperação ;

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

Questionamentos e
posicionamentos. Análise e
discussão do conteúdo. Aplicação no
cotidiano. Entender a importância do
feedback para a empresa.

V – Plano de atividades docentes
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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

Dinâmica em grupo Livro Logística -
Movimentação

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

Discussão em sala
Livro Logística -

Máquinas e
equipamentos

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 Lista de Exercícios.
Vídeos Técnicos

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Trabalho em grupo Livro Logística -
Expedição

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Debate em sala Livro Logística -
Distribuição Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Revisão do conteúdo Artigos científicos da
área

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 Materias e Recursos Patrimoniais - Martins, Petrônio, G. - Editora Saraiva/ 2009
Apostila elaborada pelo professor, Slides, Artigos, Revistas técnicas (logísticas), vídeos, sites, ADUANEIRAS, FIESP, SEBRAE, etc.
Jornais e Revistas (EXAME, VOCE S/A, Coleção INFO, DINHEIRO, Meu Próprio Negócio, ECOMMERCE Comércio Exterior) Internet – Sites
Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição - Novaes, Antonio G. - Editora Campus/2007
Será encaminhado aos alunos slides das aulas expositivas desenvolvidas, estudos de caso e lista de exercícios. Referencia Bibliográfica: Gestão Estratégica de

Armazenagem - Edição Revista e Ampliada, 2º ed. Paulo Roberto Ambrosio Rodrigues - Editora Aduaneiras.
Textos, vídeos, slides e outros conteúdos oferecidos pelo professor.
VIANA, João José – Administração de Materiais – Editora Atlas

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Logística de movimentação de cargas pesadas. Máquinas mais utilizadas.
Relatórios de artigos científicos na área de picking da expedição .

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 MARIANA APARECIDA MIRANDA MARTINS;
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Assinatura Data 16/08/2019

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

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

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

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

 
Principal objetivo desse componente é co-relacionar os processos logísticos ao planejamento estratégico e operacional de marketing.
Esclarecer os conceitos de marketing
Trabalhar com o marketing como planejamento e não somente campanhas
Difundir o senso crítico de marketing e sua importância no ambiente econômico

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar os dados obtidos sobre o mercado, por meio de critérios e conceitos de Marketing.
2. Interpretar fundamentos e objetivos do processo de pesquisa de mercado.
3. Pesquisar segmentos de mercado e suas variáveis.
4. Interpretar estudos, relatórios e pesquisas econômicas e de mercados para subsidiar critérios no gerenciamento da demanda identificada nos mercados da

organização.

Habilidades
1. Aplicar o conceito de marketing nas diversas áreas do mercado.
1.2. Colaborar na definição de processos mercadológicos que visem apoiar sistemas contínuos para obtenção de dados sobre a performance do mercado.
2.1. Identificar e selecionar fontes primárias e secundárias de dados sobre o mercado.
2.2. Elaborar instrumentos para coleta de dados: pautas para entrevistas, questionários, dinâmicas de grupo e outras técnicas aplicáveis.
2.3. Organizar coleta de dados quantitativos, qualitativos e financeiros necessários à elaboração de estudos mercadológicos e econômicos.
3.1. Definir critérios para a segmentação e setorização do mercado de determinado produto, com base nos diversos desejos e necessidades identificados.
3.2. Elaborar briefing de produtos e marcas para o desenvolvimento de ações mercadológicas.
3.3. Planejar pesquisas em campo, selecionando as técnicas mais apropriadas, a partir da definição do âmbito geográfico desejado e dos objetivos estabelecidos.
4.1. Levantar informações quantitativas, qualitativas e financeiras sobre o desempenho e tendências do mercado, produtos, custos e demais dados, visando apoiar o

processo de estudos mercadológicos e econômicos.
4.2. Elaborar relatórios que identifiquem as características de demanda do produto em estudo.
4.3. Estabelecer sistemas adequados para gerenciar a demanda.

Bases Tecnológicas
1. Conceito e definição de marketing e sua influência no sistema econômico.
2. Fundamentos do mix de marketing.
3. Os ambientes de marketing:
3.1. Macroambiente e microambiente.
4. A pesquisa de mercado:
4.1. objetivos da pesquisa, variáveis, fontes de informação, elaboração de questionários de pesquisa.
5. Os mercados e o comportamento do consumidor:
5.1. segmentação de mercado;
5.2. conceito de público-alvo.
6. Métodos e técnicas para identificação das variáveis de preço:
6.1. preço básico, descontos, prazos, impostos, fretes, e tipos de negociação (B2B,B2C e C2C).

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

1. Aplicar o conceito de marketing nas diversas áreas do mercado. ;
1.2. Colaborar na definição de processos mercadológicos que visem
apoiar sistemas contínuos para obtenção de dados sobre a
performance do mercado. ;

1. Conceito e definição de
marketing e sua influência no
sistema econômico. ;

Aula inaugural,entender o
nível de conhecimento da turma
a respeito de marketing.
Trabalhar com a sala os
fundamentos e conceito de
marketing bem como sua
aplicação

22/07/19 02/08/19

2.1. Identificar e selecionar fontes primárias e secundárias de dados
sobre o mercado. ; 2.2. Elaborar instrumentos para coleta de dados:
pautas para entrevistas, questionários, dinâmicas de grupo e outras
técnicas aplicáveis. ;

2. Fundamentos do mix de
marketing. ;

Aula expositiva dialogada e
atividade em sala 05/08/19 16/08/19

2.3. Organizar coleta de dados quantitativos, qualitativos e
financeiros necessários à elaboração de estudos mercadológicos e
econômicos. ;

2. Fundamentos do mix de
marketing. ;

Aula expositiva e dialogada
com exercícios em sala 19/08/19 30/08/19

2.2. Elaborar instrumentos para coleta de dados: pautas para 2. Fundamentos do mix de Aula expositiva e 02/09/19 13/09/19
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entrevistas, questionários, dinâmicas de grupo e outras técnicas
aplicáveis. ; 2.3. Organizar coleta de dados quantitativos, qualitativos
e financeiros necessários à elaboração de estudos mercadológicos e
econômicos. ;

marketing. ; apresentação da atividade feita
em sala

3.1. Definir critérios para a segmentação e setorização do mercado
de determinado produto, com base nos diversos desejos e
necessidades identificados. ; 3.2. Elaborar briefing de produtos e
marcas para o desenvolvimento de ações mercadológicas. ;

3. Os ambientes de marketing: ;
3.1. Macroambiente e
microambiente. ;

Aula expositiva e dialogada
com atividade em sala 16/09/19 27/09/19

3.3. Planejar pesquisas em campo, selecionando as técnicas mais
apropriadas, a partir da definição do âmbito geográfico desejado e dos
objetivos estabelecidos.;

3.1. Macroambiente e
microambiente. ;

Aula expositiva e dialogada e
atividade em sala 30/09/19 11/10/19

4.1. Levantar informações quantitativas, qualitativas e financeiras
sobre o desempenho e tendências do mercado, produtos, custos e
demais dados, visando apoiar o processo de estudos mercadológicos e
econômicos. ;

4. A pesquisa de mercado: ; 5. Os
mercados e o comportamento do
consumidor: ; 5.1. segmentação de
mercado; ; 5.2. conceito de público-
alvo. ; 6. Métodos e técnicas para
identificação das variáveis de preço:
; 6.1. preço básico, descontos,
prazos, impostos, fretes, e tipos de
negociação (B2B,B2C e C2C).;

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

4.2. Elaborar relatórios que identifiquem as características de
demanda do produto em estudo. ; 4.3. Estabelecer sistemas
adequados para gerenciar a demanda. ;

4.1. objetivos da pesquisa,
variáveis, fontes de informação,
elaboração de questionários de
pesquisa. ; 5. Os mercados e o
comportamento do consumidor: ;
5.1. segmentação de mercado; ; 5.2.
conceito de público-alvo. ; 6.
Métodos e técnicas para identificação
das variáveis de preço: ; 6.1. preço
básico, descontos, prazos, impostos,
fretes, e tipos de negociação
(B2B,B2C e C2C).;

Aula e expositiva e inicio dos
seminarios 28/10/19 08/11/19

1. Aplicar o conceito de marketing nas diversas áreas do mercado. ;
1.2. Colaborar na definição de processos mercadológicos que visem
apoiar sistemas contínuos para obtenção de dados sobre a
performance do mercado. ; 2.1. Identificar e selecionar fontes
primárias e secundárias de dados sobre o mercado. ; 2.2. Elaborar
instrumentos para coleta de dados: pautas para entrevistas,
questionários, dinâmicas de grupo e outras técnicas aplicáveis. ; 2.3.
Organizar coleta de dados quantitativos, qualitativos e financeiros
necessários à elaboração de estudos mercadológicos e econômicos. ;
3.1. Definir critérios para a segmentação e setorização do mercado de
determinado produto, com base nos diversos desejos e necessidades
identificados. ; 3.2. Elaborar briefing de produtos e marcas para o
desenvolvimento de ações mercadológicas. ; 3.3. Planejar pesquisas
em campo, selecionando as técnicas mais apropriadas, a partir da
definição do âmbito geográfico desejado e dos objetivos
estabelecidos.; 4.1. Levantar informações quantitativas, qualitativas e
financeiras sobre o desempenho e tendências do mercado, produtos,
custos e demais dados, visando apoiar o processo de estudos
mercadológicos e econômicos. ; 4.2. Elaborar relatórios que
identifiquem as características de demanda do produto em estudo. ;
4.3. Estabelecer sistemas adequados para gerenciar a demanda. ;

1. Conceito e definição de
marketing e sua influência no
sistema econômico. ; 2.
Fundamentos do mix de marketing. ;
3. Os ambientes de marketing: ; 3.1.
Macroambiente e microambiente. ; 4.
A pesquisa de mercado: ; 4.1.
objetivos da pesquisa, variáveis,
fontes de informação, elaboração de
questionários de pesquisa. ; 5. Os
mercados e o comportamento do
consumidor: ; 5.1. segmentação de
mercado; ; 5.2. conceito de público-
alvo. ; 6. Métodos e técnicas para
identificação das variáveis de preço:
; 6.1. preço básico, descontos,
prazos, impostos, fretes, e tipos de
negociação (B2B,B2C e C2C).;

Continuação dos seminários e
revisão 11/11/19 22/11/19

1. Aplicar o conceito de marketing nas diversas áreas do mercado. ;
2.1. Identificar e selecionar fontes primárias e secundárias de dados
sobre o mercado. ; 3.1. Definir critérios para a segmentação e
setorização do mercado de determinado produto, com base nos
diversos desejos e necessidades identificados. ; 4.2. Elaborar
relatórios que identifiquem as características de demanda do produto
em estudo. ;

1. Conceito e definição de
marketing e sua influência no
sistema econômico. ; 2.
Fundamentos do mix de marketing. ;
3. Os ambientes de marketing: ; 4. A
pesquisa de mercado: ; 5. Os
mercados e o comportamento do
consumidor: ;

Avaliação e correção 25/11/19 06/12/19

1. Aplicar o conceito de marketing nas diversas áreas do mercado. ;
2.1. Identificar e selecionar fontes primárias e secundárias de dados
sobre o mercado. ; 3.2. Elaborar briefing de produtos e marcas para o
desenvolvimento de ações mercadológicas. ; 4.1. Levantar
informações quantitativas, qualitativas e financeiras sobre o
desempenho e tendências do mercado, produtos, custos e demais
dados, visando apoiar o processo de estudos mercadológicos e
econômicos. ;

1. Conceito e definição de
marketing e sua influência no
sistema econômico. ; 2.
Fundamentos do mix de marketing. ;
3. Os ambientes de marketing: ; 4. A
pesquisa de mercado: ; 5. Os
mercados e o comportamento do
consumidor: ; 6. Métodos e técnicas
para identificação das variáveis de
preço: ;

Análise das notas e
recuperação 09/12/19 13/12/19

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

1. Interpretar os dados obtidos
sobre o mercado, por meio de
critérios e conceitos de
Marketing.

Recuperação ; Participação em Aula ; Simulações ;
Seminário/Apresentação ;

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

Análise da postura ao apresentar,
organização e coerência do texto
entregue.

2. Interpretar fundamentos e
objetivos do processo de pesquisa
de mercado.

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

Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pertinência das
Informações ; Relacionamento de
Conceitos ;

Correção das perguntas e
respostas entregues

3. Pesquisar segmentos de
mercado e suas variáveis.

Recuperação ; Participação em Aula ; Lista de Exercícios
; Estudo de Caso ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Pertinência das
Informações ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ; Argumentação
Consistente ; Relacionamento de
Conceitos ;

Participação em aula durante os
debates

4. Interpretar estudos, relatórios
e pesquisas econômicas e de
mercados para subsidiar critérios
no gerenciamento da demanda
identificada nos mercados da
organização.

Seminário/Apresentação ; Recuperação ; Avaliação
Prática ; Produção Textual ;

Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Organização ;
Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Correção do trabalho escrito e
análise da postura durante a
apresentação
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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

Prepato do ptd 21 - inícios das aulas do 2º
semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Atividade em sala Aulas e cases para
trabalhar em aula

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)

Lista de exercícios

Preparo de aulas em
slides enviados

posteriormente aos
alunos

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Atividades em sala

Preparo de aulas em
slides enviados

posteriormente aos
alunos

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Trabalho em sala correção dos
trabalhos Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Trabalhos em sala correção de provas e
trabalhos

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 12º edição - Philip Kotler e Kevin Lane Keller
Marketing de A a Z, 80 conceitos que todo profissional precisa saber - Philip Kotler
Padrões de Manipulação na Grande Imprensa - Perseu Abramo

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Havaianas, um caso de re-posicionamento
Relatório pós filme Chef

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 LARISSA PAES DA SILVA;
Assinatura Data 12/08/2019
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X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professora.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 15/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 288 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
Componente Curricular: Planejamento, Programação e Controle da Produção
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: CLAUDINEI MEIRA ;

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

 
Controlar armazenagem de materiais. Participar da elaboração do planejamento e programação da produção de bens e serviços. Planejar e avaliar oportunidades de

melhorias nas atividades logísticas
PLANEJAR, PROGRAMAR E CONTROLAR PRODUÇÃO Definir planejamento de produção para proporcionar suporte às decisões logísticas. ? Levantar recursos

disponíveis. ? Dimensionar capacidade de produção. ? Definir cronograma. ? Definir prioridades. ? Estabelecer parâmetros de controle. ? Monitorar fluxo.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar a importância da estratégia de produção de bens e serviços.
2. Correlacionar a lógica do planejamento de produção para proporcionar suporte às decisões logísticas.
3. Estabelecer relações entre os conceitos de elaboração da estrutura de produto e cálculos e planejamento de necessidade de materiais.
4. Definir quantidades e valores do planejamento por períodos diários, semanais ou mensais de produção, venda ou prestação de serviços.

Habilidades
1.1. Conferir a evolução dos sistemas de administração da produção e de serviços.
2.1 Identificar os mecanismos de planejamento, programação e informações que alimentam os sistemas logísticos.
2.2 Utilizar as estruturas básicas dos produtos definidas pelos setores responsáveis.
2.3 Elaborar planilhas para os registros nos sistemas de planejamentos.
2.3. Empregar planilhas para os registros nos sistemas de planejamentos.
3.1 Executar processos de cálculos da capacidade produtiva dos equipamentos e de hora/dia/homem.
3.2 Produzir calendários de disponibilidades.
3.3. Registrar programação diária ou periódica de compras, produção ou prestação de serviços, com base na comparação do orçamento e levando-se em conta as

tarefas a realizar.
4.1 Coletar informações dos resultados de produção para subsidiar o processo de (re) planejamento.

Bases Tecnológicas
1. Evolução e objetivos da Administração da Produção/Operações.
2. Organização da Administração da Produção e suas variáveis:
2.1. objetivos do sistema PPCP;
2.2. estrutura geral do sistema PPCP;
2.3. áreas de decisão do PPCP;
2.4. tipos de programação;
2.5. ambientes de manufatura.
3. Conceito de Planejamento:
3.1. importância estratégica do planejamento;
3.2. dinâmica do processo;
3.3. horizonte de planejamento;
3.4. período de replanejamento;
3.5. planejamento hierárquico.
4. Sistema de Administração da Produção e suas variáveis:
4.1. o que produzir e/ou comprar;
4.2. quanto produzir e/ou comprar;
4.3. quando produzir e/ou comprar;
4.4. com que recursos produzir.
5. Estrutura de Produtos:
5.1. componentes dependentes e interdependentes;
5.2. lista de insumos.
6. Fundamentos do sistema de planejamento:
6.1. necessidades brutas;
6.2. recebimentos programados disponíveis;
6.3. estoque projetado;
6.4. recebimento de ordens planejadas;
6.5. abertura de ordens planejadas.
7. Métodos e cálculos de capacidade produtiva de máquinas, equipamentos, mão-de- obra e calendários.
8. Noções de calendários do pessoal, produtos e serviços por períodos diários, semanais ou mensais.
9. Procedimentos de programação diária ou periódica das ordens de compras e ordens de produção ou prestação de serviços considerando a capacidade produtiva.
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10. Analise de parâmetros e dados de variações de produção.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Conferir a evolução dos sistemas de

administração da produção e de serviços. ;
1. Evolução e objetivos da Administração da

Produção/Operações. ;
Aula inaugural, aula

expositiva 22/07/19 02/08/19

1.1. Conferir a evolução dos sistemas de
administração da produção e de serviços. ;

1. Evolução e objetivos da Administração da
Produção/Operações. ;

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

2.1 Identificar os mecanismos de
planejamento, programação e informações que
alimentam os sistemas logísticos. ; 2.2 Utilizar
as estruturas básicas dos produtos definidas
pelos setores responsáveis. ; 2.3 Elaborar
planilhas para os registros nos sistemas de
planejamentos. ; 2.3. Empregar planilhas para
os registros nos sistemas de planejamentos. ;

2. Organização da Administração da Produção e suas
variáveis: ; 2.1. objetivos do sistema PPCP; ; 2.2. estrutura
geral do sistema PPCP;; 2.3. áreas de decisão do PPCP;;
2.4. tipos de programação; ; 2.5. ambientes de manufatura.
; 3. Conceito de Planejamento: ; 3.1. importância
estratégica do planejamento; ; 3.2. dinâmica do processo; ;
3.3. horizonte de planejamento; ; 3.4. período de
replanejamento; ; 3.5. planejamento hierárquico. ;

Aula expositiva e
desenvolvimento de pesquisa
em grupo

19/08/19 30/08/19

2.1 Identificar os mecanismos de
planejamento, programação e informações que
alimentam os sistemas logísticos. ; 2.2 Utilizar
as estruturas básicas dos produtos definidas
pelos setores responsáveis. ; 2.3 Elaborar
planilhas para os registros nos sistemas de
planejamentos. ; 2.3. Empregar planilhas para
os registros nos sistemas de planejamentos. ;

2. Organização da Administração da Produção e suas
variáveis: ; 2.1. objetivos do sistema PPCP; ; 2.2. estrutura
geral do sistema PPCP;; 2.3. áreas de decisão do PPCP;;
2.4. tipos de programação; ; 2.5. ambientes de manufatura.
; 3. Conceito de Planejamento: ; 3.1. importância
estratégica do planejamento; ; 3.2. dinâmica do processo; ;
3.3. horizonte de planejamento; ; 3.4. período de
replanejamento; ; 3.5. planejamento hierárquico. ;

Desenvolvimento de pesquisa
individual e Aula expositiva 02/09/19 13/09/19

3.1 Executar processos de cálculos da
capacidade produtiva dos equipamentos e de
hora/dia/homem. ; 3.2 Produzir calendários de
disponibilidades. ; 3.3. Registrar programação
diária ou periódica de compras, produção ou
prestação de serviços, com base na
comparação do orçamento e levando-se em
conta as tarefas a realizar.;

4. Sistema de Administração da Produção e suas variáveis:
; 4.1. o que produzir e/ou comprar; ; 4.2. quanto produzir
e/ou comprar; ; 4.3. quando produzir e/ou comprar;; 4.4.
com que recursos produzir. ; 5. Estrutura de Produtos: ; 5.1.
componentes dependentes e interdependentes; ; 5.2. lista
de insumos. ;

Aula expositiva e
desenvolvimento de estudo de
caso

16/09/19 27/09/19

3.1 Executar processos de cálculos da
capacidade produtiva dos equipamentos e de
hora/dia/homem. ; 3.2 Produzir calendários de
disponibilidades. ; 3.3. Registrar programação
diária ou periódica de compras, produção ou
prestação de serviços, com base na
comparação do orçamento e levando-se em
conta as tarefas a realizar.;

6. Fundamentos do sistema de planejamento: ; 6.1.
necessidades brutas; ; 6.2. recebimentos programados
disponíveis; ; 6.3. estoque projetado; ; 6.4. recebimento de
ordens planejadas;; 6.5. abertura de ordens planejadas. ;

Aula expositiva e utilização de
recursos multimídia 30/09/19 11/10/19

4.1 Coletar informações dos resultados de
produção para subsidiar o processo de (re)
planejamento. ;

7. Métodos e cálculos de capacidade produtiva de
máquinas, equipamentos, mão-de- obra e calendários. ; 8.
Noções de calendários do pessoal, produtos e serviços por
períodos diários, semanais ou mensais. ;

Estudo de caso e aula
expositiva 14/10/19 25/10/19

4.1 Coletar informações dos resultados de
produção para subsidiar o processo de (re)
planejamento. ;

7. Métodos e cálculos de capacidade produtiva de
máquinas, equipamentos, mão-de- obra e calendários. ; 8.
Noções de calendários do pessoal, produtos e serviços por
períodos diários, semanais ou mensais. ;

Lista de exercícios e aula
expositiva 28/10/19 08/11/19

3.3. Registrar programação diária ou
periódica de compras, produção ou prestação
de serviços, com base na comparação do
orçamento e levando-se em conta as tarefas a
realizar.;

5. Estrutura de Produtos: ; 5.1. componentes dependentes
e interdependentes; ; 5.2. lista de insumos. ;

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

4.1 Coletar informações dos resultados de
produção para subsidiar o processo de (re)
planejamento. ;

9. Procedimentos de programação diária ou periódica das
ordens de compras e ordens de produção ou prestação de
serviços considerando a capacidade produtiva. ; 10. Analise
de parâmetros e dados de variações de produção.;

Utilização de recursos
multimídia e aula expositiva 25/11/19 06/12/19

4.1 Coletar informações dos resultados de
produção para subsidiar o processo de (re)
planejamento. ;

10. Analise de parâmetros e dados de variações de
produção.; Aulas expositivas 09/12/19 13/08/19

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

1. Analisar a importância da
estratégia de produção de bens e
serviços.

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

Coerência/Coesão ;
Atendimento às Normas ;
Relacionamento de Conceitos ;

Relacionar o conteúdo explorado no
componente com os demais conceitos
e conteúdos abordados bem como à
prática logística. Domínio das
ferramentas e meios relacionados à
prática do conteúdo desenvolvido na
sala de aula. Participação do aluno
em sala de aula demonstrando
interesse e clareza de entendimento
sobre os assuntos tratados

2. Correlacionar a lógica do
planejamento de produção para
proporcionar suporte às decisões
logísticas.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Observação Direta
; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Relacionamento de Ideias ;

Relacionar o conteúdo explorado
pelo componente com os demais
conceitos e conteúdos abordados,
bem como à prática logística Domínio
das ferramentas e meios relacionados
à prática do conteúdo desenvolvido
na sala de aula. Participação do aluno
em sala de aula demonstrando
interesse e clareza de entendimento
sobre os assuntos tratados

3. Estabelecer relações entre os
conceitos de elaboração da
estrutura de produto e cálculos e
planejamento de necessidade de
materiais.

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

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

Relacionar o conteúdo explorado
pelo componente com os demais
conceitos e conteúdos abordados ,
bem como à pratica logística Domínio
das ferramentas e meios relacionados
à prática do conteúdo desenvolvido
na sala de aula. Participação do aluno
em sala de aula demonstrando
interesse e clareza de entendimento
sobre os assuntos tratados

4. Definir quantidades e valores
do planejamento por períodos

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

Coerência/Coesão ;
Criatividade na Resolução de

Relacionar o conteúdo explorado
pelo componente com os demais
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diários, semanais ou mensais de
produção, venda ou prestação de
serviços.

Problemas ; Pertinência das
Informações ;

conteúdos abordados, bem como à
prática logística Domínio das
ferramentas e meios relacionados à
prática do conteúdo desenvolvido na
sala de aula. Participação do aluno
em sala de aula demonstrando
interesse e clareza de entendimento
sobre os assuntos tratados

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

lista de exercícios levantamento
bibliográfico

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e re

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

lista de exercícios apostila

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)

seminário material audiovisual Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

prova escrita Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Reunião de Curso

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

prova escrita

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

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Administração da Produção - 3ª Ed. 2015 (Cód: 8882226) Martins,Petronio Garcia / Laugeni,Fernando Piero - Editora Saraiva.
Apostila compilada pelo professor;

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Realizar pesquisa sobre os modelos de programação da produção e suas respectivas aplicações
Realizar pesquisa sobre o sistema de produção puxado e sobre o sistema empurrado
Realizar pesquisa sobre o método Kanban

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

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

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

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

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

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

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
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IX – Identificação:
Nome do Professor CLAUDINEI MEIRA ;
Assinatura Data 11/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. PTD de acordo com Plano de Curso. Parabéns Professor
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 15/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

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

Plano de Trabalho Docente - 2019

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

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

 
Elaborar e planejar a estrutura organizacional do setor logístico. Participar da elaboração do planejamento, programação e controle da produção de bens e serviços.

Planejar e avaliar oportunidades de melhorias nas atividades logísticas.

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. Selecionar fontes de pesquisa sobre o objeto de 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;
4.3.6. técnicas de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
4.3.7. questionários;
4.3.8. entrevistas;
4.3.9. formulários etc.
5. Problematização.
6. Construção de hipóteses.
7. Objetivos:
7.1. geral e específicos (Para quê? e Para quem?).
8. Justificativa (Por quê?).

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
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1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional. ; 1.2.
Selecionar fontes de pesquisa sobre o objeto de
estudo. ;

1. Estudo do cenário da área profissional: ; Aula expositiva e dialogada.
Atividade em classe.

22/07/19 02/08/19

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

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. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em classe. Estudo de
Caso

05/08/19 16/08/19

1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional. ; 1.2.
Selecionar fontes de pesquisa sobre o objeto de
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 classe. Relatório 19/08/19 30/08/19

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

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.
;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em classe. laboratório
de Informatica

02/09/19 13/09/19

1.2. Selecionar fontes de pesquisa sobre o
objeto de estudo. ; 1.4. Constituir amostras
para pesquisas técnicas e científicas, de forma
criteriosa e explicitada. ; 2.1. Consultar
Legislação, Normas e Regulamentos relativos ao
projeto. ;

2.1.2. relevância; ; 2.1.3. viabilidade. ; 3. Definição do
cronograma de trabalho. ; 4. Técnicas de pesquisa: ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em classe. Avaliação
Escrita

16/09/19 27/09/19

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. ;

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; ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em classe.laboratório
de Informatica

30/09/19 11/10/19

1.4. Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada. ; 1.5. Aplicar instrumentos de
pesquisa de campo. ; 2.2. Registrar as etapas
do trabalho. 2.3. Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas,gráficos e esquemas.
;

4.3.3. observação; ; 4.3.4. entrevista; ; 4.3.5.
questionário;; 4.3.6. técnicas de estruturação de
instrumentos de pesquisa de campo: ; 4.3.7. questionários;
; 4.3.8. entrevistas; ; 4.3.9. formulários etc.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em classe. Estudos de
casos

14/10/19 25/10/19

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: ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em classe. Seminário 28/10/19 08/11/19

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. ;

4.3.7. questionários; ; 4.3.9. formulários etc.; 5.
Problematização. ; 7. Objetivos: ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em classe. Relatório 11/11/19 22/11/19

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

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 classe. Avaliação
escrita

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.

Projeto ; Portfólio de Atividades ; Participação em Aula ;
Seminário/Apresentação ; Recuperação ; Relatório ;

Adequação ao Público Alvo ;
Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;

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

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

Projeto ; Portfólio de Atividades ; Produção Textual ;
Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;
Recuperação ;

Argumentação Consistente ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos
; Pertinência das Informações ;

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

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

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

Agosto Atividades voltadas para a A Orientação Educacional instrui os Estudo de Caso Texto Impresso Reunião de Curso.
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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

alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

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 Didatico Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Estudo de Caso Video Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Seminário Texto impresso Reunião de Curso

Dezembro
Avaliações Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação Escrita Livro didatico

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)
 
BELEZIA, Eva Chow; RAMOS, Ivone M. L. Núcleo Básico: Planejamento e Desenvolvimento do TCC. 1ª Edição. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011.
BERTUCCI, Janete Lara de Oliveira. Metodologia Básica Para Elaboração de Trabalhos de Conclusão de Cursos: TCC. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2008.
Manual CPS
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2003.
MATIAS – PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, São Paulo: Atlas,2007.
NBR 10719:2015: Informação e documentação – Relatório técnico e/ou científico – Apresentação NBR 14724:2011: Informação e documentação – Trabalhos

acadêmicos – Apresentação NBR 15287:2011: Informação e documentação – Projeto de pesquisa – manual de TCC - material núcleo Básico Centro Paula Souza
NORMAS TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO TCC, de acordo com a ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 6023 E NBR 10520

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;
Assinatura Data 01/08/2019

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

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
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