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Plano de Curso nº 206            aprovado pela portaria Cetec nº 733, de 10/09/2015 

Etec: CARAPICUÍBA 

Código: 144 Município: CARAPICUÍBA 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

Qualificação: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 HA 

Professor: JULIO WINK FILHO, IVAN SOUZA, HAIRTON FERREIRA DA SILVA E 
DIEGO ZUQUETO 

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

Formar um profissional TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO, com competências 
necessárias para apoiar e contribuir, individualmente ou em equipe, aplicando soluções 
que propiciem a otimização de recursos e produção de serviços.  

Adicionalmente pretende-se capacitar para: executar tarefas de suporte e apoio a 

setores e departamentos de gestão, e desenvolver as competências técnicas por meio 

da ação conjunta dos profissionais do mundo do trabalho coorporativo e profissionais da 

educação, utilizando metodologias para desenvolver capacidades a fim de comunicar 

ideias, tomar decisões, ter iniciativa, ser criativo, ter autonomia, intelectual e representar 

as regras de convivência democrática.  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados                                                                                                                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Manter-se atualizado com relação a 
novas linguagens e novos programas 
de computador. 
 
2. Selecionar equipamentos e 
acessórios utilizáveis nas atividades. 
 
3. Identificar e operar sistemas 
gerenciadores de banco de dados. 
 
4. Selecionar e classificar informações 
da área por meio eletrônico. 
 
5. Gerenciar o armazenamento de 
arquivos de diversos tipos por meio do 
sistema operacional. 
 
6. Selecionar programas de aplicação a 
partir da avaliação das necessidades 
do usuário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pesquisar novas ferramentas e aplicativos 
de informática para a área Administrativa. 
 
2.1. Utilizar aplicativos de informática gerais e 
específicos para gerenciamento das 
atividades na área Administrativa. 
2.2. Utilizar equipamentos, acessórios e 
sistemas operacionais específicos para a 
área Administrativa. 
 
3.1. Operar sistemas operacionais básicos. 
3.2. Operar banco de dados utilizando 
planilhas eletrônicas, arquivos de textos e 
tabelas dinâmicas. 
3.3. Alimentar e organizar banco de dados de 
clientes da área Administrativa. 
3.4. Selecionar técnicas para elaborar 
planilhas eletrônicas. 
3.5. Elaborar relatórios. 
 
4.1. Utilizar a Internet como fonte de 
pesquisa. 
4.2. Construir um blog organizacional. 
4.3. Gerenciar redes sociais com perfil 

 1. Fundamentos de equipamentos de 
processamento de informações 
 
2. Fundamentos do Sistema Operacional 
Windows e dos aplicativos do Pacote 
Office: 

 processadores de texto: 
 formatação básica; 
 organogramas; 
 desenhos; 
 figuras; 
 mala direta; 
 etiquetas 

 planilhas eletrônicas: 
 formatação; 
 fórmulas; 
 funções; 
 gráficos 

 Elaboração de slides e técnicas 
de apresentação em Power 
Point; 

 Banco de dados 
3. Gerenciamento de atividades da área 
Administrativa: 
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corporativo. 
 
5.1. Identificar programas de gerenciamento. 
5.2. Utilizar programas de gerenciamento 
para o controle de produtos. 
 
6. Identificar sistemas operacionais, 
softwares e aplicativos úteis para a área de 
Administração. 

 
 
 
 
 

 

 Noções de alimentação de 
informações e sistemas; 

 Relatórios da área 
Administrativa: 

 organização; 
 seleção; 
 análise dos dados; 
 elaboração; 
 apresentação 

 
4. Validação das informações advindas 
da Internet: 

 Elementos para construção de 
um blog 
 

5. Gerenciamento eletrônico das 
informações, atividades e arquivos 
 
6. Noções de rede e sua eficiência 
operacional 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados                                                                                                                  Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

Aula inaugural. Apresentação das 
Competências, Habilidades e Bases 
Tecnológicas. Normas de convivência e contrato 
pedagógico. 

 
07/02 

1. Pesquisar novas 
ferramentas e aplicativos de 
informática para a área 
Administrativa 

1. Fundamentos de equipamentos 
de processamento de informações 
 

Aula expositiva. 
 

10/02 a 24/02 

2.1. Utilizar aplicativos de 
informática gerais e 
específicos para 
gerenciamento das 
atividades na área 
Administrativa. 

2. Fundamentos do Sistema 
Operacional Windows e dos 
aplicativos do Pacote Office: 

 processadores de texto: 
 formatação básica; 
 organogramas; 
 desenhos; 
 figuras; 
 mala direta; 
 etiquetas 

 

Aula prática em laboratório de informática. 
 

07/03 a 14/03 
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2.1. Utilizar aplicativos de 
informática gerais e 
específicos para 
gerenciamento das 
atividades na área 
Administrativa. 

2. Fundamentos do Sistema 
Operacional Windows e dos 
aplicativos do Pacote Office: 

 planilhas eletrônicas: 
 formatação; 
 fórmulas; 
 funções; 
 gráficos 

 Elaboração de slides e 
técnicas de apresentação 
em Power Point; 

 Banco de dados 
 

Aplicação de lista de atividades práticas em 
laboratório de informática. 

 
14/03 a 24/03 

 
3.1. Operar sistemas 
operacionais básicos. 
3.2. Operar banco de dados 
utilizando planilhas 
eletrônicas, arquivos de 
textos e tabelas dinâmicas. 
 

3. Gerenciamento de atividades 
da área Administrativa: 

 Noções de alimentação de 
informações e sistemas; 

 

Atividades prática com utilização de ferramentas 
administrativas (pacote office). 
Aplicação de auto avaliação para fins de 
conselho intermediário. 
 
Atividade de recuperação para alunos com baixo 
rendimento e dificuldade de aprendizagem. 

 
28/03 a 08/04 

 
3.3. Alimentar e organizar 
banco de dados de clientes 
da área Administrativa. 
3.4. Selecionar técnicas 
para elaborar planilhas 
eletrônicas. 
3.5. Elaborar relatórios. 
 

 Relatórios da área 
Administrativa: 

 organização; 
 seleção; 
 análise dos dados; 
 elaboração; 
 apresentação 

 

Aula prática em laboratório de informática com 
lista de atividades em planilha eletrônica. 

 
11/04 a 20/04 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 

 

 
4.1. Utilizar a Internet como 
fonte de pesquisa. 
4.2. Construir um blog 
organizacional. 
4.3. Gerenciar redes sociais 
com perfil corporativo 
 

4. Validação das informações 
advindas da Internet: 

 Elementos para construção 
de um blog 

 

Pesquisas na internet com ferramentas de 
busca. 

 
25/04 a 05/05 

 
5.1. Identificar programas 
de gerenciamento. 
 

5. Gerenciamento eletrônico das 
informações, atividades e arquivos 

Aula prática em laboratório de informática com 
manipulação de arquivos eletrônicos. 

 
09/05 a 20/05 

 
5.2. Utilizar programas de 
gerenciamento para o 
controle de produtos. 
 

5. Gerenciamento eletrônico das 
informações, atividades e arquivos 

Atividades de simulação de procedimentos 
corporativos com utilização de planilha 
eletrônica. 

 
23/05 a 05/06 

 
6. Identificar sistemas 
operacionais, softwares e 
aplicativos úteis para a área 
de Administração. 
 

6. Noções de rede e sua eficiência 
operacional 
 

Aula expositiva com atividades práticas de 
pesquisa e acesso a arquivos em rede. 
 
Atividade avaliativa para conselho final. 
 
Desafio Excel: atividade de recuperação 
contínua para alunos com defasagem de 
aprendizado 
 

 
06/06 a 19/06 

  

 
Atividade de recuperação para alunos com baixo 
rendimento e dificuldade de aprendizagem. 
 

20/06 a 01/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Manter-se atualizado com 
relação a novas linguagens e 
novos programas de 
computador. 
2. Selecionar equipamentos e 
acessórios utilizáveis nas 
atividades. 
3. Identificar e operar sistemas 
gerenciadores de banco de 
dados. 
4. Selecionar e classificar 
informações da área por meio 
eletrônico. 
5. Gerenciar o armazenamento 
de arquivos de diversos tipos por 
meio do sistema operacional. 
6. Selecionar programas de 
aplicação a partir da avaliação 
das necessidades do usuário. 

Uso frequente dos aplicativos Word 
e Excel com práticas consistentes 
como criação de planilhas, com 
fórmulas e filtros e a criação de 
documentos como memorandos e 
relatórios. 
 
Prática Consistente de termos 
técnicos adequados como 
“formatar”, “filtrar dados”. 
 

Projeto de pesquisa. 
 
Seminário. 
 
Prática de Atividades como 
exercícios, práticas de trabalhos 
em grupos e testes práticos com 
exercícios no computador. 

Clareza para expor pontos de vista 
sobre os tópicos abordados em 
sala de aula 
 
Adquirir o hábito de usar softwares 
como planilhas e editores de 
textos. 
 
Prática de pesquisa sobre os 
tópicos abordados em sala de aula. 

Clareza de raciocínio para usar 
aplicativos para atender suas 
necessidades e de seu público 
futuro.  
 
Consistência em práticas o hábito 
da pesquisa para conhecer novas 
práticas e ferramentas para 
melhorar seu aprendizado e refinar 
sua prática. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

 
Aula inaugural, 
recepção aos 
novos alunos 

 

  
Elaboração do PTD 

1º Sem 2017  

Março 
 
 
 

 
Organização do projeto 

de pesquisa 
 Reunião de curso 

Abril 
 
 
 

 
Entrega e correção do 

projeto de pesquisa 
  

Maio 
 
 
 

   Reunião de curso 

Junho 
 
 
 

Desafio Excel: atividade de 
recuperação contínua para 
alunos com defasagem de 

aprendizado 

   

Julho 
 
 
 

    

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Terminologia Básica, XP, Word, Excel, Access, Power Point, 2007 – Mário G. Silva 2ª Ed. Érica, 
2009. 

 

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

 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
Revisão dos pontos em que forem detectados defasagem no aprendizado sobre os temas 
abordados, prática e explicação de atividades e exercícios práticos para avaliar o desempenho 
do aluno. 
As recuperações contínuas são aplicadas individualmente, assim que detectadas as dificuldades 
do aluno nas próprias aulas a posteriormente nas revisões. 
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor:  

JULIO WINK FILHO 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 IVAN SOUZA 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 HAIRTON FERREIRA DA SILVA  

Assinatura:                                                                                        Data: 

 DIEGO ZUQUETO 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Constam do Plano de Trabalho Docente as competências, habilidades e bases tecnológicas 
definidas para o componente curricular. 

Nome do coordenador (a): Lilian Paulucci 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 206           aprovado pela portaria Cetec nº  733   de   12/09 /2015 

Etec: CARAPlCUIBA 

Código: 144 Município: CARAPICUIBA 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação: Auxiliar Administrativo 

Componente Curricular: CÁLCULOS FINANCEIROS 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 

Professores: Oscar F. Alves, Paulo R. Gomes, Paulo Cavalcante 

 

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

 

- Utilizar a matemática financeira na análise de recursos oferecidos ou obtidos. 

- Elaborar cálculos de juros simples e juros compostos.  

- Aplicar taxas de juros praticadas no mercado financeiro.  

- Efetuar lançamentos financeiros.  

- Elaborar planilhas com índices e taxas financeiras  

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Cálculos Financeiros                                                                                                     Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
Analisar políticas e informações 
financeiras nas organizações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar a importância da 
Administração Financeira na gestão de 
uma organização com ou sem 
finalidade lucrativa.  
 
 
 
 
 
Analisar o mercado financeiro e 

 
1.1 

 
1.2 
1.3 

 
1.4 

 
1.5 

 
1.6 

 
 
 
 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 

3.1 

 
Utilizar índices, taxas, porcentagens, 
descontos, acréscimos e juros.  
Elaborar cálculos de operações financeiras.  
Caracterizar o sistema, os objetivos e a 
amplitude no planejamento financeiro.  
Coletar informações para o planejamento 
financeiro.  
Manusear calculadoras convencionais, 
científicas e financeiras nos cálculos.  
Calcular valores, utilizando-se de 
calculadoras financeiras ou de planilhas de 
cálculos (Excel).  
 
 
Aplicar os conceitos e fundamentos da 
Administração Financeira na gestão 
organizacional pública, privada ou do terceiro 
setor.  
Interpretar a composição dos juros para a 
gestão financeira da organização.  
 
 
 
Coletar e elaborar planilha com índices e 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
Matemática Básica:  

 expressões numéricas;  

 regra de sinais;  

 operações com decimais e frações;  

 operações básicas e operações inversas;  

 operações financeiras:  
- razão, proporção, regra da sociedade;  
- regra de três simples e composta;  
- conversão de moedas câmbio 

 
 
 
 

 
Conceitos fundamentais:  

 introdução;  

 regimes de capitalização;  

 juros, lucros, taxas e spreads;  

 distinção entre capitalização composta e 
capitalização simples  

 

 
 
Modelos de capitalização simples:  
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 identificar os melhores índices de 
pagamentos, investimentos ou 
empréstimos para a gestão financeira 
da organização. 
 

 
 

3.2 
 
 

3.3 
 

taxas financeiras para o estudo de viabilidade 
de investimentos ou empréstimos.  
Sintetizar informações do mercado financeiro 
sobre os melhores índices de pagamentos, 
investimentos ou empréstimos.  
Aplicar procedimentos de negociação 
financeira no desconto de pagamentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. 

 abordagem geral;  

 juros simples;  

 homogeneização entre a taxa e o prazo de 
capitalização;  

 juros simples diários;  

 montante, capital acumulado ou valor 
futuro (F);  

 valor atual ou valor presente;  

 operações de desconto simples;  

 taxa efetiva de desconto (ou de 
empréstimo);  

 reciprocidade bancária;  

 reciprocidade durante o período de 
empréstimo;  

 reciprocidade exigida antecipadamente;  

 método hamburguês para o cálculo dos 
juros simples:  
- contas cheques especiais  

 saldo (capital) médio e outros parâmetros 
médios no mercado financeiro;  

 equivalência de capitais em regime de 
juros simples  

 
 
 
 
 
Modelos de capitalização composta – montante, 
capital acumulado ou valor futuro (F):  

 juros compostos (J);  

 valor atual ou valor presente (P) na 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 

 

capitalização composta;  

 equivalência entre taxas de juros;  

 taxa efetiva e taxa nominal;  

 equivalência entre a taxa efetiva e a taxa 
nominal;  

 taxa instantânea de rendimento;  

 operações de desconto composto;  

 desconto composto racional (DR);  

 desconto composto comercial (DC);  

 equivalência de capitais em regime de 
juros compostos;  

 série de pagamentos;  

 inflação, índices de preços e correção 
monetária;  

 abordagem geral;  

 sistemática da correção monetária;  

 homogeneização de fluxos monetários 
utilizando-se índices de preços;  

 títulos governamentais e indexadores 
financeiros;  

 breve histórico;  

 títulos governamentais e Preço Unitário 
(PU) de venda;  

 indexadores financeiros;  

 análise de investimentos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Cálculos Financeiros                                                                                                Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronograma / Dia 

e Mês 

1.1. Utilizar índices, taxas, porcentagens, 
descontos, acréscimos e juros.  
1.2. Elaborar cálculos de operações financeiras.  
1.3. Caracterizar o sistema, os objetivos e a 
amplitude no planejamento financeiro.  
1.4. Coletar informações para o planejamento 
financeiro.  
1.5. Manusear calculadoras convencionais, 
científicas e financeiras nos cálculos.  
1.6. Calcular valores, utilizando-se de calculadoras 
financeiras ou de planilhas de cálculos (Excel).  

1. Matemática Básica:  

 expressões numéricas;  

 regra de sinais;  

 operações com decimais e frações;  

 operações básicas e operações inversas;  

 operações financeiras:  
- razão, proporção, regra da sociedade;  
- regra de três simples e composta;  
- conversão de moedas câmbio  

 

Aulas expositivas e práticas na interpretação 
e resolução de exercícios e problemas 

Semanas 1 a 4 

2.1. Aplicar os conceitos e fundamentos da 
Administração Financeira na gestão 
organizacional pública, privada ou do terceiro 
setor.  
2.2. Interpretar a composição dos juros para a 
gestão financeira da organização.  

2. Conceitos fundamentais:  

 introdução;  

 regimes de capitalização;  

 juros, lucros, taxas e spreads;  

 distinção entre capitalização composta e 
capitalização simples  

 

Aulas expositivas e práticas na interpretação 
e resolução de exercícios e problemas 

Semanas 5 a 8 
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3.1. Coletar e elaborar planilha com índices e 
taxas financeiras para o estudo de viabilidade de 
investimentos ou empréstimos.  
3.2. Sintetizar informações do mercado financeiro 
sobre os melhores índices de pagamentos, 
investimentos ou empréstimos.  
3.3. Aplicar procedimentos de negociação 
financeira no desconto de pagamentos.  

3. Modelos de capitalização simples:  

 abordagem geral;  

 juros simples;  

 homogeneização entre a taxa e o prazo de 
capitalização;  

 juros simples diários;  

 montante, capital acumulado ou valor futuro (F);  

 valor atual ou valor presente;  

 operações de desconto simples;  

 taxa efetiva de desconto (ou de empréstimo);  

 reciprocidade bancária;  

 reciprocidade durante o período de empréstimo;  

 reciprocidade exigida antecipadamente;  

 método hamburguês para o cálculo dos juros 
simples:  
- contas cheques especiais  

 saldo (capital) médio e outros parâmetros médios 
no mercado financeiro;  

 equivalência de capitais em regime de juros 
simples 

Aulas expositivas e práticas na interpretação 
e resolução de exercícios e problemas 

Semanas 9 a 13 
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4. Modelos de capitalização composta – montante, 
capital acumulado ou valor futuro (F):  

 juros compostos (J);  

 valor atual ou valor presente (P) na capitalização 
composta;  

 equivalência entre taxas de juros;  

 taxa efetiva e taxa nominal;  

 equivalência entre a taxa efetiva e a taxa nominal;  

 taxa instantânea de rendimento;  

 operações de desconto composto;  

 desconto composto racional (DR);  

 desconto composto comercial (DC);  

 equivalência de capitais em regime de juros 
compostos;  

 série de pagamentos;  

 inflação, índices de preços e correção monetária;  

 abordagem geral;  

 sistemática da correção monetária;  

 homogeneização de fluxos monetários utilizando-
se índices de preços;  

 títulos governamentais e indexadores financeiros;  

 breve histórico;  

 títulos governamentais e Preço Unitário (PU) de 
venda;  

 indexadores financeiros; 

 análise de investimentos 

Aulas expositivas e práticas na interpretação 
e resolução de exercícios e problemas 

Semanas 14 a 18 

  
Fechamento das Avaliações, Recuperação e 
Menções 

Semanas 19 a 20 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Analisar políticas e 
informações financeiras nas 
organizações.  
 
2. Identificar a importância da 
Administração Financeira na 
gestão de uma organização com 
ou sem finalidade lucrativa.  
 
3. Analisar o mercado financeiro 
e identificar os melhores índices 
de pagamentos, investimentos 
ou empréstimos para a gestão 
financeira da organização. 

Exercícios em sala de aula; 
 
Observação direta; 
 
Participação do aluno; 
 
Trabalho em grupo. 
 
 

 
Organização de ideias, 
participação, cooperação; 
 
Sequência lógica, destreza, senso 
critico; 
 
Interesse, iniciativa, organização, 
cumprimento de prazos. 
 
E integração deste com os grupos 
de trabalhos.  
 
Conhecer e utilizar 
adequadamente os recursos de 
matemática financeira utilizando 
calculadoras e planilhas 
eletrônicas. 
 

Realização das atividades 
propostas, corretamente e dentro 
dos critérios e prazos 
estabelecidos. 
 
Aplicação dos conhecimentos 
corretamente na execução das 
atividades propostas. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
  
 
 

X X X X 

Março 
  
 
 

X X X X 

Abril 
  
 
 

X X X X 

Maio 
  
 
 

X X X X 

Junho 
  
 
 

X X X X 

Julho 
  
 
 

X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- CRESPO, A. A. Matemática financeira fácil. 14ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009. 
- NASCIMENTO, Marco Aurélio. Introdução à Matemática Financeira. 1ª Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  
Sites: 
www.somatematica.com.br 
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/financeira/matfin.htm 
http://www.brasilescola.com/matematica/matematica-financeira.htm 
http://educacao.uol.com.br/matematica/index.jhtm 

 

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

 
 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
Atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse. 
Desenvolvimento de atividades paralelas para que o aluno possa sanar suas dificuldades. 
Análise de temas abordados, com apresentação de trabalho individual e escrito. 
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor:  

Oscar F. Alves ________________________________________________________________ 

Paulo R. Gomes _______________________________________________________________ 

Paulo Cavalcante ______________________________________________________________ 

 

Assinatura:                                                                                         Data: 15/02/2017 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Constam do Plano de Trabalho Docente as competências, habilidades e bases tecnológicas 
definidas para o componente curricular. 

 

Nome do coordenador (a):  

Professora Lílian Paulucci M. dos Santos 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2017 
 
___________________________________ 

http://www.somatematica.com.br/
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/financeira/matfin.htm
http://www.brasilescola.com/matematica/matematica-financeira.htm
http://educacao.uol.com.br/matematica/index.jhtm
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Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 206    aprovado pela portaria Cetec nº de 733, de 10/09/2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: São Paulo 

Eixo Tecnológico: Técnica de Nível Médio de Técnico em ADMINISTRAÇÃO 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Administração 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Administração 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Ana Maria Pequino Freire, André Cavalcante e Larissa Gontscharow 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
-Identificar os funcionamentos das Relações Humanas. 
-Implementar métodos e técnicas de desenvolvimento das Relações Humanas. 
-Analisar os fatores que influenciam o desenvolvimento das Relações Humanas. 
-Identificar os vários aspectos da área de comunicação. 
-Identificar procedimentos que contribuam para o desenvolvimento da imagem pessoal. 
-Analisar e incorporar os princípios constantes de Ética Profissional do Técnico em 
Administração. 
-Promover a imagem da organização, percebendo as ameaças e oportunidades que possam 

afetá-las, e os procedimentos de controle adequados a cada situação. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                         Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Analisar o Código de Defesa do 

Consumidor, a legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário, regras e regulamentos 
organizacionais (ética na utilização dos 
códigos de defesa, direitos, legislação e 
voluntariado).  
2. Avaliar procedimentos adequados a fim 
de promover a imagem organizacional 

(ética das relações institucionais, 

compreender a instituição, estar de acordo 
com a imagem institucional “vestir a 
camisa”).  
3. Pesquisar as técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, valorizando a 

cooperação, a iniciativa, ética e autonomia 
no desempenho pessoal e organizacional 
(ética das relações do trabalho em equipe, 
relacionamento e comunicação).  
4. Listar a importância da responsabilidade 
social e sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão (ética no 

desenvolvimento da responsabilidade 
social, sustentabilidade e cidadania na 
área de atuação).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Utilizar a legislação trabalhista e o Código 

de Defesa do Consumidor nas relações 
empregador/empregado e 
consumidor/fornecedor.  
1.2. Atuar respeitando os limites estabelecidos 
pelas leis e códigos de ética profissional.  
1.3. Aplicar legislação, incentivar e participar de 
programas de trabalho voluntário.  

2.1. Promover a imagem da organização.  

2.2. Executar criticamente os procedimentos 
organizacionais.  
2.3. Propagar a imagem da instituição, 
percebendo ameaças e oportunidades que 
possam afeta-la e os procedimentos de controle 

adequados a cada situação.  
3.1. Usar técnicas de relações profissionais no 
atendimento ao cliente, fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
3.2. Conduzir e/ ou coordenar equipes de 
trabalho.  
3.3. Valorizar e encorajar as manifestações de 

diversidades cultural e social.  
3.4. Respeitar as diferenças locais, culturais e 
sociais.  
4.1. Identificar e respeitar os direitos humanos.  
4.2. Desenvolver projetos (de responsabilidade 
social e/ ou sustentabilidade na área).  
 

4.3. Realizar procedimentos (de responsabilidade 

 1. Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  
2. Fundamentos de legislação trabalhista e 
Legislação para o Autônomo  
3. Normas e comportamentos referentes aos 
regulamentos organizacionais  
4. Imagem pessoal e institucional  
5. Definições de trabalho voluntário:  
Lei Federal 9.608/98 e 10.748/10;  
Lei Estadual nº 10.335/99;  
 Deliberação CEETEPS nº 01/2004  
6. Definições e técnicas de trabalho em 
equipe chefia e autonomia; atribuições e 
responsabilidades.  
7. Código de ética nas empresas da área de 
administração 
8. Cidadania na área de Administração: 
relações pessoais e do trabalho.  
9. Fundamentos da ética profissional 
aplicados ao curso de Técnico em 
Administração: princípio na construção de 
organizações sociais na área de 
Administração  
10. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Convenções e Direitos Humanos 
no Brasil.  
11. Diversidade cultural: cultura; grupo 
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social e/ ou sustentabilidade na área) corretos 
para descartes de resíduos.  

4.4. Empregar metodologia (de responsabilidade 
social e/ ou sustentabilidade na área  
Logística). 

 

étnico; religião; vestimenta; alimentação.  
12. Diversidade social: homofobia; bulling; 
drogas licitas; drogas ilícitas; inclusão social.  
13. Procedimentos ecologicamente corretos 
para a área de Administração. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                         Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

2.1. Promover a imagem da 
organização.  
2.2. Executar criticamente os 
procedimentos 
organizacionais.  

2.3. Propagar a imagem da 
instituição, percebendo 
ameaças e oportunidades que 

possam afetá-la e os 
procedimentos de controle 
adequados a cada situação.  
3.1. Utilizar técnicas de 

relações profissionais no 
atendimento ao cliente, 
fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
3.2. Conduzir e/ ou coordenar 
equipes de trabalho.  

 

 

 Apresentação da sala, das 

bases tecnológicas, 
habilidades, 
competências, forma de 
avaliação e contrato; 

 Perfil do técnico de 
Administração, 
atribuições e 

responsabilidades,  
 Imagem pessoal e 

institucional; 
 Definições e técnicas de 

trabalho em equipe chefia 
e autonomia;  

 Cidadania na área de 
Administração: relações 
pessoais e do trabalho;  
 

 

• Pesquisa e apresentação 

• Relatórios de discussão 
• Seminários 
• Simulações através de situações fictícias 
• Aula expositiva 

 

 
06/02 a 28/02 
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1.1. Aplicar a legislação 
trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas 

relações empregador/ 
empregado e consumidor/ 
fornecedor.  
1.2. Atuar respeitando os 
limites estabelecidos pelas leis 
e códigos de ética profissional.  
4.3. Aplicar procedimentos (de 

responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área) 
corretos para descartes de 
resíduos.  

4.4. Utilizar metodologia (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área). 

 Normas e 
comportamentos 

referentes aos 
regulamentos 
organizacionais;  

 Código de ética nas 
empresas da área de 
Logística: Fundamentos 
da ética profissional 

aplicados ao curso de 
Técnico em Logística: 
princípio na construção 
de organizações sociais 
na área de Logística;  

 Conceito do código de 
Defesa do Consumidor;  

 Fundamentos de 

legislação trabalhista e 
Legislação para o 
Autônomo  

 
 

• Pesquisa e apresentação 
• Seminários 
• Simulações através de situações fictícias 
• Aula expositiva 
• Relatório de trabalho de campo e de 

visitas técnicas 
 

 
01/03 a 20/04 
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3.3. Valorizar e encorajar as 
manifestações de diversidades 

cultural e social.  
3.4. Respeitar as diferenças 
locais, culturais e sociais.  
4.1. Identificar e respeitar os 
direitos humanos.  
4.2. Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou 

sustentabilidade na área). 

 Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, 

Convenções e Direitos 
Humanos no Brasil.  

 Diversidade cultural: 

cultura; grupo étnico; 
religião; vestimenta; 
alimentação;  

 Diversidade social: 

homofobia; bullying; 
drogas licitas; drogas 
ilícitas; inclusão social;  

 Procedimentos 
ecologicamente corretos 
para a área de 
Contabilidade; 

 

 Pesquisa, elaboração de atividade, 
apresentação e palestra. 

 
24/04 a 02/05 

 
1.3. Aplicar legislação, 
incentivar e participar de 
programas de trabalho 
voluntário.  
 

 Definições de trabalho 
voluntário: Lei Federal 
9.608/98 e 10.748/10; 
Lei Estadual nº 

10.335/99; Deliberação 
Ceeteps nº 01/2004.  

 
 

 

 Pesquisa e palestra 
 Aula expositiva e dialogada, 

questionários, discussão de conceitos e 
apresentação de pesquisas em grupo. 

 

 
01/06 a 30/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor, a legislação 
trabalhista, do trabalho voluntário, 
regras e regulamentos 
organizacionais.  
(Ética na utilização dos códigos de 

defesa, direitos..., legislação e 

voluntariado).  
 
2. Avaliar procedimentos 
adequados a fim de promover a 

imagem organizacional.  
(Ética das relações institucionais, 
compreender a instituição, estar de 
acordo com a imagem institucional 
“vestir a camisa”).  
 
 

3. Pesquisar as técnicas e métodos 
de trabalho em equipe, valorizando 
a cooperação, a iniciativa, ética e 
autonomia no desempenho pessoal 
e organizacional.  
(Ética das relações do trabalho em 
equipe, relacionamento e 

1. Contextualizar as noções de ética e 
da cidadania organizacional 
 
 
 
 

 

 

2. Interpretar conceitos de ética e 

cidadania organizacional. Mediante o 
reflexo da imagem e marketing 

 

 

3. Relacionar procedimentos de ética 
e cidadania organizacional. 

 

-Clareza; 
-Interpretação e 
- Objetividade 
 
 
 

 

 
 
- Precisão 
- Clareza 
- Exatidão 
- Interpretação 

 
 
 
 
 
- Precisão 

- Objetividade 

- Clareza 
- Exatidão 
 
 
 

Resolução dos exercícios conforme 
instruções dadas em aula. 

 
 
 
 
 
 
Resolução dos exercícios Resolução 

dos exercícios propostos. 
Relatórios. Apresentação do estudo de 
caso. 
 
 
 
 

 
Resolução de exercícios e 

apresentação das pesquisas. 
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comunicação).  
 

 
 
 

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

(ética no desenvolvimento da 
responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania na 
área de atuação). 
 

 

 

 
 
4. Elaboração de relatórios que 

auxiliem na gestão ética e 
organizacional 
 

 
 

 
 
- Precisão 

- Clareza 
- Organização 
- Interpretação 
- Estética 

- Exatidão 

 
 
 
 
Resolução dos exercícios. Resolução 

dos exercícios propostos. 
Relatórios. Apresentação do estudo de 
caso. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
  
 
 X X X X 

Março 
  
 
 X X X X 

Abril 
  
 
 X X X X 

Maio 
  
 
 X X X X 

Junho 
  
 
 X X X X 

Julho 
  
 
 X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Arruda; Maria C Coutinho e outros Fundamentos de Ética Empresarial e econômica – São Paulo Atlas 
2001. 

• Alves; Julia F. Ética e cidadania – São Paulo: CEETEPS 2002. 
• Queiroz; Silvia de Souza. Leitura Visual São Paulo: CEETESP 2002 
• Caio; Flávio Sorette. Noções de Direto-São Paulo: CEETESP 2002 
• Araújo; Almério Melquíades de. (org.) Programa Profissão – São Paulo: CEETESP 2002   

• Chiavenato; Idalberto. Gerenciamento Pessoas – RJ.: Makron Books, 1996. 
• Chiavenato; Idalberto. Gestão de Pessoas – RJ, Editora Campus 1999. 

• Estatuto da Criança e do Adolescente. SP: Editora Escala, 2004  
• Revistas Você SA, Nova Escola, isto é, Veja e outras (atualizadas da semana e mês) 
• www.revistaforum.com.br, 
• www.vocesa.com.br,www.novaescola.com.br,www.carosamigos.com.br, 
www.guiadireito.com.br, 

       Filmes: Invictus e Mãos Talentosas  
 

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

 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A recuperação contínua será realizada 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. 

Poderá haver avaliação (prova, entrega de relatório ou trabalho) sobre o assunto tratado, 

dependendo da qualidade e confiabilidade. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Ana Maria Pequino Freire 

Assinatura:                                                                                        Data: 

André Cavalcante  

Assinatura:                                                                                        Data: 

Larissa Gontscharow 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
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____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

X– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 206        Curso aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10/09/2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba/SP 

Eixo Tecnológico: Gestão de Negócio 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação: Assistente em Administração 

Componente Curricular: Gestão Empresarial 

Módulo: I C. H. Semanal: 5 h 

Professores: Paulo José Soares, André Lugue e Renato Martelli 

 

  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
> atuar com visão sistêmica da organização;  

> reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir 
modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 
decisão;  

> refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função 
na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  

> desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 
administrativos e de controle, bem como expressando-se de modo crítico e criativo diante dos 
diferentes contextos organizacionais e sociais;  

> ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de aprender, 
abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 
profissional;  

> desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o 
ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 
organizacionais, revelando-se profissional adaptável;  

> desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações. 
ATIVIDADES:  
> Gerir rotinas administrativas e Financeiras; 
> Planejar processos administrativos e financeiros; 
> Executar Rotinas de Apoio de Recursos Humanos; 
> Atender Cliente Interno e Externo; 
> Desenvolver operação de serviços de tecnologia da informação; 
> Planejar atividades de armazenamento, distribuição, transportes e comunicações; 

> Demonstrar competências pessoais. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:               GESTÃO EMPRESARIAL I                                                                                                                 Módulo:   I 
 

 

Competências 

 

Habilidades 

 

Bases Tecnológicas 

1.Sintetizar a evolução histórica 
da Administração e sua 
aplicabilidade na Gestão 
Empresarial.  

 
2.Analisar planejamento 
estratégico, tático, operacional e 
Plano Diretor.  

 

 
3.Interpretar o papel e funções do 
administrador na organização. 

 
  

4.Avaliar a importância dos 
procedimentos e das certificações 
de qualidade na organização. .  

 

1.1. Identificar os principais conceitos e evolução das 
teorias da Administração.  

1.2. Identificar os conceitos e princípios da 
Administração de acordo com as necessidades e 
objetivos organizacionais.  

1.3. Selecionar a abordagem administrativa 
adequada aos objetivos e finalidades 
organizacionais.  

1.4. Identificar a cultura, filosofia e valores das 
organizações.  

2.1. Caracterizar missão, visão e valores.  

2.2. Identificar os diversos níveis de planejamento e 
os elementos que os compõem, buscando 
atualização e inovação.  

2.3. Definir objetivos dos planejamentos estratégico, 
tático, operacional e Plano Diretor.  

2.4. Aplicar as ferramentas de gestão para 
implantação do planejamento.  

2.5. Selecionar procedimentos para implantação do 
sistema de planejamento.  

 

 

 
1. História da Teoria da Administração:  
Fundamentos da Administração:  
- Era Clássica;  
- Revolução Industrial;  
- Teorias Administrativas;  
- Abordagem Científica;  
- Abordagem Clássica;  
- Abordagem Burocrática;  
- Abordagem de Relações Humanas;  
- Escola Japonesa;  
- Abordagem Contemporânea;  
- estado atual da Teoria Administrativa;  
- perspectivas futuras da Administração;  
- as empresas como organizações sociais;  
- os objetivos das empresas;  
- os recursos das empresas;  
- os níveis das empresas – institucional, intermediário e operacional  
 
2. Conceitos e princípios do Planejamento:  
Estratégico:  
- determinação dos objetivos empresariais, análise das condições ambientais, análise 
organizacional, formulação de alternativas estratégicas, implementação do planejamento 
estratégico por meio do planejamento tático e operacional  
Análise SWOT – a importância dos stakeholders, a importância da análise do ambiente 
interno e externo:  
- econômico;  
- legal;  
- tecnológico;  
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3.1. Aplicar procedimentos necessários para a 
operacionalização das atividades planejadas para 
alcançar os objetivos definidos pelas organizações.  

3.2. Acessar organogramas gerais e funcionogramas 
visando à identificação dos parâmetros das 
delegações de funções e os limites de 
responsabilidades.  

3.3. Interpretar manuais e seguir rotinas de trabalho 
de acordo com os métodos e procedimentos a serem 
aplicados.  

4. Detectar e aplicar fundamentos de Administração 
voltados à qualidade total e produtividade em 
ambientes administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- demográfico;  
- social 
 

Tático (processo decisorial, implementação):  
- definição de metas;  
- opções estratégicas;  
- planos de ação  
Operacional (tipos de planos, fluxogramas, cronogramas):  
- Plano Diretor  
 
3. Função da Administração:  
PODC – Planejamento, Organização, Direção e Controle;  
Organização da Ação Empresarial;  
Organização Formal e Informal;  
Organização como Função Administrativa;  
Estrutura Organizacional:  
o formalização, centralização, integração, amplitude de controle  
Organograma – Departamentalização;  
as principais áreas das organizações:  
- Recursos Humanos;  
- Produção;  
- Marketing;  
- Comercial;  
- Financeiro;  
- Contábil  
 
4. Manual de políticas e procedimentos  
5. Contexto histórico da qualidade nas organizações:  
Certificações Internacionais;  
Ferramentas da Qualidade:  
- Ciclo PDCA, 5W2H e 5s;  
- Qualidade Total;  
- ISO 9000;  
- ISO 14000;  
- ISO 26000  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:     GESTÃO EMPRESARIAL I                                                                                                                       Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

Aula inaugural com as turmas de primeiro modulo. 
Recepção e boas vindas dos alunos  
Apresentação das Bases Tecnológicas, 
Competências e Habilidades. 

 

03/02 a 08/02 
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1.1. Identificar os principais 
conceitos e evolução das 
teorias da Administração.  

1.2.  Identificar os conceitos e 
princípios da 
Administração de acordo 
com as necessidades e 
objetivos 
organizacionais. 

1.3.  Selecionar a abordagem 
administrativa adequada 
aos objetivos e 
finalidades 
organizacionais. 

1.4. Identificar a cultura, 
filosofia e valores das 
organizações. 

. História da Teoria da Administração:  
fundamentos da Administração:  
- Era Clássica;  
- Revolução Industrial;  
- Teorias Administrativas;  
- Abordagem Científica;  
- Abordagem Clássica;  
- Abordagem Burocrática;  
- Abordagem de Relações Humanas;  
- Abordagem Contemporânea;  
- Era Clássica;  
- Revolução Industrial;  
- Teorias Administrativas;  
- Abordagem Científica;  
- Abordagem Clássica;  
- Abordagem Burocrática;  
- Abordagem de Relações Humanas;  
- Escola Japonesa;  
- Abordagem Contemporânea;  

- Estado atual da Teoria Administrativa;  

- Perspectivas futuras da Adm.;  

- As empresas como organizações 

sociais; 
- os objetivos das empresas;  
- os recursos das empresas;  
- os níveis das empresas – institucional, 
intermediário e operacional. 
 

Aula expositiva e dialogada. Discussão de conceitos em 
grupo. 
Estudo de caso: (Taylor resolve um problema). 
Jogo de perguntas e respostas relacionadas aos temas. 
Questionários relacionado as escolas 
Estudo de caso (Conselho de Jetro). 
Vídeos: Tempos Modernos, A Procura da Felicidade,  
Formiguinha Z. Jogos e dinâmicas. 
questionários, discussão de conceitos e apresentação de 
pesquisas em grupo. 
Apresentar um exemplificando cada particularidade das 
gerações  – Conflito de Gerações (BB, X,Y,Z). 
Criação de projeto, prevendo Interdisciplinar, avaliação em 
grupo, organização de evento empresarial. 

 
15/02 a 08/03 
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2.1. Caracterizar missão, visão 
e valores. 

2.2. Identificar os diversos 
níveis de planejamento e os 
elementos que os compõem, 
buscando atualização e 
inovação.  

2.3. Definir objetivos dos 
planejamentos estratégico, 
tático, operacional e Plano 
Diretor. 

2.4. Aplicar as ferramentas de 
gestão para implantação do 
planejamento. 

2.5. Selecionar procedimentos 
para implantação do sistema 
de planejamento. 

2. Conceitos e princípios do 
Planejamento:  
Estratégico, Tático e Operacional.  

- Determinação dos objetivos 

empresariais, análise das condições 
ambientais, análise organizacional, 
formulação de alternativas estratégicas, 
implementação do planejamento 
estratégico por meio do planejamento 
tático e operacional 
Análise SWOT – a importância dos 
stakeholders, a importância da análise 
do ambiente interno e externo:  
- econômico;  
- legal;  
- tecnológico;  
- demográfico;  

- social  
 

Tático (processo decisorial, 
implementação): 
- definição de metas;  
- opções estratégicas;  
- planos de ação  
Operacional (tipos de planos, 
fluxogramas, cronogramas):  
- Plano Diretor 

 

Aula expositiva, pesquisa em laboratório de informática. 
pesquisa em Biblioteca, dinâmica de grupo: Tabuleiro de 
xadrez, construção com palitos. 
Trechos do documentário “The Corporation” de Mark 
Achbar. 
exercícios, estudo de casos, revistas e jornais, trabalho em 
grupo e avaliação. 
 
 

15/03 a 12/04 
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3.1. Aplicar procedimentos 
necessários para a 
operacionalização das 
atividades planejadas para 
alcançar os objetivos definidos 
pelas organizações. 

3.2. Acessar organogramas 
gerais e funcionogramas 
visando à identificação dos 
parâmetros das delegações de 
funções e os limites de 
responsabilidades.  

3.3. Interpretar manuais e 
seguir rotinas de trabalho de 
acordo com os métodos e 
procedimentos a serem 
aplicados. 

3. Função da Administração:  
PODC – Planejamento, Organização, 
Direção e Controle;  
Organização da Ação Empresarial;  
Organização Formal e Informal;  
Organização como Função 
Administrativa;  
Estrutura Organizacional:  
o formalização, centralização, 
integração, amplitude de controle  
Organograma – Departamentalização;  
as principais áreas das organizações:  
- Recursos Humanos;  
- Produção;  
- Marketing;  
- Comercial;  
- Financeiro;  
- Contábil. 

avaliação em grupo, organização de evento empresarial – 
Conclusão do evento Interdisciplinar e avaliação em 
grupo 

19/04 a 17/05 

4. Detectar e aplicar 
fundamentos de Administração 
voltados à qualidade total e 
produtividade em ambientes 
administrativos. 

4. Manual de políticas e procedimentos  
 
5. Contexto histórico da qualidade nas 
organizações:  
Certificações Internacionais;  
Ferramentas da Qualidade:  
- Ciclo PDCA, 5W2H e 5s;  
- Qualidade Total;  
- ISO 9000;  
- ISO 14000;  
- ISO 26000  

Vídeo: Arbache (FGV) – Globalização, Novos Tempos. 
Toyota – Qualid. Processo Fabril). 
Aula expositiva e dialogada, Dinâmica do Xadrez 
(Qualidade). 
Estudo de caso, Entrevista Prof. Marins “atenção aos 
detalhes”.  
Estudo de caso: Ohno-San vai ao supermercado.  
Revisão (Exercícios) 
- Apresentação dos TCC’s  

- Avaliação final e “tirar dúvidas”; 
 

24/05 a 28/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Componente Curricular:     GESTÃO EMPRESARIAL I                                                                                              Módulo:    I 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumento(s) de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de Desempenho 

1. Sintetizar a evolução 
histórica da Administração 
e sua aplicabilidade na 
Gestão Empresarial 

- Interpretar as teorias e correlacionar com 
situações atuais. 
- Interagir com o ambiente interno e 
externo da empresa analisada. 
- Atuar em grupos de trabalho 

Apresentação de trabalhos 
em grupo, participação no 
debate e avaliação escrita. 
Exercícios. 

Clareza, Pontualidade, 
Objetividade, 
Coerência, Qualidade 
(apresentação física), 
Participação. 

Participação em aula, 
apresentação do trabalho em 
grupo com coerência, 
Criatividade e clareza. 

2. Analisar planejamento 
estratégico, tático, 
operacional e Plano 
Diretor.  

 

- Interpretar as teorias e correlacionar com 
situações atuais. 
- Interagir com o ambiente interno e 
externo da empresa analisada. 
- Atuar em grupos de trabalho 

 
Elaboração de jogos e 
dinâmicas de grupo. 
Prova escrita. 

Clareza, Pontualidade, 
Objetividade, 
Coerência, Qualidade 
(apresentação física), 
Participação.. 

Clareza, coerência, 
objetividade e assimilação 
dos conceitos. Atividades 
práticas. 

 
3. Interpretar o papel e 
funções do administrador 
na organização. 

 

- Interpretar as teorias e correlacionar com 
situações atuais. 
- Interagir com o ambiente interno e 
externo da empresa analisada. 
- Atuar em grupos de trabalho 

Apresentação de trabalhos 
em grupo, participação no 
debate e avaliação escrita. 
Exercícios. 

Clareza, Pontualidade, 
Objetividade, 
Coerência, Qualidade 
(apresentação física), 
Participação. 

Participação em aula, 
apresentação do trabalho em 
grupo com coerência, 
Criatividade e clareza. 

4. Avaliar a importância 
dos procedimentos e das 
certificações de qualidade 

na organização. .  
 

- Interpretar as teorias e correlacionar com 
situações atuais. 
- Interagir com o ambiente interno e 
externo da empresa analisada. 
- Atuar em grupos de trabalho 

Relatório e debate com 
base no vídeo, elaboração 
de questões, participação 
em aula. 

Clareza, Pontualidade, 
Objetividade, 
Coerência, Qualidade 
(apresentação física), 
Participação. 

Clareza, coerência, 
objetividade e assimilação 
dos conceitos. Ideias próprias 
praticadas através de 
exercícios. 

 

 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
Componente Curricular: Gestão Empresarial 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 

 
 
 X X X X 

Agosto 

 
 
 X X X X 

Setembro 

 
 
 X X X X 

Outubro 

 
 
 X X X X 

Novembro 

 
 
 X X X X 

Dezembro 

 
 
 X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Chiavenato, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração / Idalberto Chiavenato. – 6 ed. 
Rio de Janeiro : Campus, 2000 

Resumão / Administração (ADM & Negócios) – WWW.bafisa.com.br 

Teoria Geral da Administração – Eunice Lacava Kwasnicka 

Teoria Geral da Administração – Antonio Cesar Amaru  /  Maximiano 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o#Teorias_administrativas.2C_suas_.C3
.AAnfases_e_principais_enfoques 

Estudo de Casos “Cases”  /  Vídeos  /  Noticias do Cotidiano (Revistas, Jornais, Internet) 

Tempo de duração dos vídeos: Fordismo e Taylirismo 5’55 /  Tempos Modernos 8’39 / Asterix e 
Obelix “Burocracia” 6’25 / Arbache – FGV 5’14 / Toyota – Qualid. Processo Fabril 8’43  /  A 
Procura da Felicidade 117 minutos  /  Formiguinha Z  82’. / “The Corporation” 40’. 

 

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

Acompanhamento da elaboração do TCC nos assuntos pertinentes ao componente curricular. 
 
 

 
 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Atendimento ao aluno, esclarecimento de dúvidas. 

Direcionar temas para melhoria da compreensão. 

Revisão de assuntos abordados em classe. Atividades frequentes contribuindo com pontos de 
participação. 

Novas avaliações (Trabalhos, pesquisas, debates, estudo de casos) 
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XI – Identificação:  

Nome dos professores: 

Paulo José Soares                                                Assinatura: 

André Lugue                                                          Assinatura: 

Renato Martelli                                                       Assinatura: 

 

                                                                                                                          Data: 14/02/2017 

 
 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Constam do Plano de Trabalho Docente as competências, habilidades e bases tecnológicas 
definidas para o componente curricular. 

Nome da coordenadora:  

Profª Lilian Paulucci Martins dos Santos 

 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 

 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 206        aprovado pela portaria Cetec nº 733  de  10/09/2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba/SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação: Auxiliar Administrativo 

Componente Curricular: Gestão de Pessoas I 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 h 

Professores: André Cavalcante 

                     Marcio Aparecido de Melo 

                     Paulo Cesar Silva Lopes 

 

 

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

 Executar atividades de planejamento, captação, seleção e organização de RH. 

Utilizar a matemática financeira na análise de recursos oferecidos ou obtidos. 

Assessorar na estrutura e no funcionamento com base na sua meta e nos seus 
objetivos. 

Assessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais. (Técnicas e tendências). 

Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funciono gramas, visando à 
definição dos parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Aplicar diretrizes, dados e informações contidas no planejamento estratégico, tático e 
operacional das empresas. 

Agir com ética profissional. 

Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho. 

 Executar tarefas utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 

Interpretar documentos contábeis. 

Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada à área Administrativa. 

Atender clientes - Identificação de suas necessidades e fornecimento de informações. 

Organizar a rotina administrativa - Arquivamento de documentos, solicitação de 
informações, elaboração, emissão e conferência de documentos. 

Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização 
dos recursos pautando-se na sustentabilidade. 

 Coletar subsídios para o planejamento de Recursos Humanos.  


 Pesquisar cargos e salários.  


 Analisar exigências para ocupação de vagas.  


 Participar dos processos de recrutamento e seleção de  
Recursos Humanos.  


 Utilizar manual de integração para socialização de pessoal. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Gestão de Pessoas I                                                                                                                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisar e caracterizar os 
subsistemas de 
Recursos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar o planejamento estratégico 
de 
Gestão de Pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
1.4 
 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 

Identificar a evolução de Recursos Humanos 
e o 
seu importante papel nas organizações. 
 
Identificar a evolução das competências 
requeridas no mercado de trabalho. 
 
Identificar os papéis e responsabilidades dos 
principais subsistemas de recursos humanos 
e a 
contribuição de cada um para o sucesso das 
organizações. 
 
Compreender como se administram talentos 
e o 
capital intelectual nas organizações. 
 
Identificar o ambiente das empresas e suas 
características principais. 
 
Reconhecer os tipos de ambiente 
organizacional e 
suas estratégias. 
 
Interpretar fatores intervenientes no 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha de evolução da área de Recursos 
Humanos e a sua importância na 
atualidade para o sucesso das 
organizações:  
definição de competência técnica e 
comportamental;  
evolução das competências requeridas 
pelo mercado de trabalho;  
os sistemas de administração das 
organizações humanas;  
administração de talentos humanos e do 
capital intelectual  
 
 
 
Conceitos de:  
missão;  
visão;  
valores da organização;  
objetivos organizacionais;  
planejamento estratégico organizacional;  
estratégias de RH;  
modelos de planejamento de RH;  
subsistemas de recursos humanos:  

o recrutamento de pessoal;  
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 
Desenvolver a captação de Recursos 
Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compreender as tendências do 
processo 
seletivo. 

 
 
2.4 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
3.4 
 
 
 
3.5 
 
 
3.6 
 

Planejamento de Gestão de Pessoas. 
 
Identificar o papel da área de recursos 
humanos na realização da missão, visão e 
valores das organizações. 
 
 
Elaborar pesquisa de cargos e salários. 
 
 
 
 
Aplicar os procedimentos para a elaboração 
de descrição de cargos e salários, definição 
das competências técnicas e 
comportamentais para o exercício das 
funções. 
 
Compreender o custo do absenteísmo e 
calcular índice de rotatividade. 
 
 
Identificar a importância da entrevista de 
desligamento. 
 
 
Compreender as etapas do recrutamento de 
pessoal. 
 
Realizar estimativas de vagas futuras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o seleção de pessoal;  
o administração de pessoal;  
o cargos, remuneração e carreiras;  
o treinamento e desenvolvimento;  
o avaliação do desempenho;  
o higiene e segurança no trabalho  
 
 
Elaboração e descrição de cargos e 
salários:  
definição de competências técnicas e 
comportamentais;  
pesquisa salarial;  
CBO (Classificação Brasileira de 
Ocupações);  
requisição de empregado;  
planejamento do quadro de pessoal:  
o índice de absenteísmo;  

o índice de rotatividade (turnover);  

o entrevista de desligamento  

definição de recrutamento interno, suas 
vantagens e desvantagens;  
definição de recrutamento externo, suas 
vantagens e desvantagens;  
fontes de recrutamento:  
o anúncio em jornais e revistas;  
o Job fair;  
o mídias sociais;  
o Intranet/ Internet;  
o cartazes;  
o grupos de RH;  
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5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretar o processo de aplicação de 
pessoas na organização. 

 
3.7 
 
 
 
3.8 
 
 
 
 
3.9 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
4.2 
 
 
4.3 
 
 
 
5.1 
 
 
 

 
Identificar fontes de recrutamento, levantar 
custos de inserção e divulgar editais e 
anúncios de recrutamento. 
 
Identificar vantagens e desvantagens dos 
recrutamentos internos e externos. 
 
 
 
Aplicar procedimentos para recrutamento de 
pessoal interno e externo. 
 
 
 
Conhecer o processo seletivo, suas etapas e 
características. 
 
 
 
Identificar as diferentes técnicas de seleção 
de pessoas. 
 
Acompanhar as etapas do processo de 
seleção. 
 
 
Descrever  cultura organizacional. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

o agências;  
o placa na portaria;  
o panfletos;  
o congressos e convenções;  
o apresentação espontânea;  
o através de funcionários  
 
Técnicas de seleção de pessoal:  
banco de dados;  
candidato digital;  
análise de currículo;  
dinâmicas de grupo;  
técnicas de entrevista;  
teste de perfil profissional;  
teste de conhecimento geral e técnico;  
checagem de referências profissionais;  
técnicas alternativas de seleção:  
o mídias sociais;  
o grafologia etc  
 
 
Conceito de Cultura Organizacional e 
seus componentes:  
artefatos;  
valores;  
pressuposições básicas;  
comportamento x desenvolvimento 
organizacional;  
programa de integração/ de 
socialização:  
o manual de integração;  
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5.2 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
5.4 
 
 
 
 
5.5 
 
 
 
5.6 
 
 
 
5.7 
 
 
 

Compreender o processo de aplicar pessoas 
pela cultura organizacional. 
 
 
 
Interpretar o processo de alocar e posicionar 
pessoas em suas atividades na organização. 
 
 
Recepcionar pessoas e introduzi-las na 
organização em consonância com a cultura 
organizacional. 
 
 
Utilizar manual de integração no processo de 
aplicação de pessoas na organização. 
 
 
Verificar necessidade de treinamento para 
função inicial. 
 
 
Implementar ações e controles de avaliação 
para os treinamentos. 
 
 
 

o treinamento técnico e 

comportamental  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:     Gestão de Pessoas I                                                                                                              Módulo: I 
 

Habilidades Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 

 

 
1.1. Identificar a 
evolução de Recursos 
Humanos e o seu 
importante papel nas 
organizações.  
 

1.2. Identificar a evolução 
das competências 
requeridas no mercado de 
trabalho. 
  
1.3. Identificar os papéis e 
responsabilidades dos 
principais subsistemas de 
recursos humanos e a 
contribuição de cada um 
para o sucesso das 
organizações. 
 
1.4. Compreender como se 
administram talentos e o 
capital intelectual nas 
organizações.  
 
 

1 - Linha de evolução da área 
de Recursos Humanos e a sua 
importância na atualidade para 
o sucesso das organizações:  
definição de competência 
técnica e comportamental;  
evolução das competências 
requeridas pelo mercado de 
trabalho;  
os sistemas de administração 
das organizações humanas;  
administração de talentos humanos 

e do capital intelectual 

Semana de recepção dos alunos 06/02 a 
10/02 
Apresentação do Professor e apresentação 
das (Competências, Habilidades e Bases 
Tecnológicas), metodologia de trabalho e 
critérios de avaliação. 
Aula expositiva e dialogada sobre direitos dos 
trabalhadores utilizando materiais diversos. 
Aula expositiva e dialogada. 
Estudo de caso. 
Dinâmica de grupo. 
Gincana de perguntas e respostas 
Visita técnica Bovespa  
 

 
03/02 a 24/02 
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2.1. Identificar o ambiente 
das empresas e suas 

características principais.  
 

2.2. Reconhecer os tipos de 
ambiente organizacional e 

suas estratégias.  
 

2.3. Interpretar fatores 
intervenientes no 

Planejamento de Gestão de 
Pessoas. 

 
2.4. Identificar o papel da 

área de Recursos Humanos 
na realização da missão, 

visão e valores das 
organizações. 

 

 

2 - Conceitos de:  
missão;  
visão;  
valores da organização;  
objetivos organizacionais;  
planejamento estratégico 
organizacional;  
estratégias de RH;  
modelos de planejamento de 
RH;  
subsistemas de recursos 
humanos:  

o recrutamento de pessoal;  
o seleção de pessoal;  

o administração de pessoal;  

o cargos, remuneração e 

carreiras;  

o treinamento e 

desenvolvimento;  

o avaliação do desempenho;  

o higiene e segurança no 

trabalho 

Aula expositiva e dialogada. 
Estudo de caso. 
Dinâmica de grupo. 
Gincana de perguntas e respostas 
Dia do Bibliotecário 12/03 
Visita técnica a Coca-Cola  
Atividades realizadas no laboratório 

 
27/02 a 17/03 
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4.1 Conhecer o processo 
seletivo, suas etapas e 
características. 
 
 
 
4.2 Identificar as diferentes 
técnicas de seleção de 
pessoas. 
 
4.3 Acompanhar as etapas 
do processo de seleção. 

 

 
3 - Elaboração e descrição de 
cargos e salários:  
definição de competências 
técnicas e comportamentais;  
pesquisa salarial;  
CBO (Classificação Brasileira 
de Ocupações);  
requisição de empregado;  
planejamento do quadro de 
pessoal:  
o índice de 

absenteísmo;  

o índice de rotatividade 

(turnover);  

o entrevista de desligamento  

definição de recrutamento 
interno, suas vantagens e 
desvantagens;  
definição de recrutamento 
externo, suas vantagens e 
desvantagens;  
fontes de recrutamento:  
o anúncio em jornais e revistas;  
o Job fair;  
o mídias sociais;  
o Intranet/ Internet;  
o cartazes;  
o grupos de RH;  
o agências;  
o placa na portaria;  
o panfletos;  
o congressos e convenções;  
o apresentação espontânea;  
o através de funcionários  
 

Aula expositiva e dialogada. 
Estudo de caso. 
Dinâmica de grupo. 
Gincana de perguntas e respostas 
2º Festival de Talentos – dia letivo ref. ao dia 
27/02. 
Dia do Contabilista – 25/04 
Dia Internacional do Profissional de Design e 
Comunicação. 27/04. 
Avaliação escrita individual 
Atividades realizadas no laboratório 
Atividades de recuperação para os alunos 
com aproveitamento insatisfatório. 

 
20/03 a 05/05 
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5.1 Descrever  cultura 
organizacional. 

 
5.2 Compreender o 

processo de aplicar pessoas 
pela cultura organizacional. 

 
5.3 Interpretar o processo 

de alocar e posicionar 
pessoas em suas atividades 

na organização. 
 
 

5.4 Recepcionar pessoas e 
introduzi-las na organização 

em consonância com a 
cultura organizacional. 

 
 

5.5 Utilizar manual de 
integração no processo de 
aplicação de pessoas na 

organização. 
 
 

5.6 Verificar necessidade de 
treinamento para função 

inicial. 
 
 

5.7 Implementar ações e 
controles de avaliação para 

os treinamentos. 

 
 
 

4 - Técnicas de seleção de 
pessoal:  
banco de dados;  
candidato digital;  
análise de currículo;  
dinâmicas de grupo;  
técnicas de entrevista;  
teste de perfil profissional;  
teste de conhecimento geral e 
técnico;  
checagem de referências 
profissionais;  
técnicas alternativas de 
seleção:  
o mídias sociais;  

o grafologia etc 

Aula expositiva e dialogada. 
Estudo de caso. 
Dinâmica de grupo. 
Gincana de perguntas e respostas 
Visita ao metrô 
Semana Paulo Freire – 08/05 a 12/05 
Semana do meio ambiente – 01 a 02/06 
 
 

 
08/05 a 09/06 
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3.4 Identificar a importância 
da entrevista de 
desligamento. 
 
 
3.5 Compreender as etapas 
do recrutamento de pessoal. 
 

3.6 Identificar fontes de 
recrutamento, levantar 
custos de inserção e 
divulgar editais e anúncios 
de recrutamento. 
 
3.7 Identificar vantagens e 
desvantagens dos 
recrutamentos internos e 
externos. 
 

 

3.8 Identificar vantagens e 
desvantagens dos 
recrutamentos internos e 
externos. 
 
 
 
3.9 Aplicar procedimentos 
para recrutamento de 
pessoal interno e externo. 
 

5 - Conceito de Cultura 
Organizacional e seus 
componentes: 
artefatos; 
valores; 
pressuposições básicas; 
comportamento x 
desenvolvimento 
organizacional; 
programa de integração/ de 
socialização: 
o manual de integração; 

o treinamento técnico e 

comportamental 
 

Aula expositiva e dialogada. 
Estudo de caso. 
Dinâmica de grupo. 
Gincana de perguntas e respostas 
Visita técnica ao Plano Real 
Avaliação escrita individual 
Visita ao porto de santos 
Plantão Interdisciplinar e TCCs – dia letivo 
10/06 ref. ao dia 16/06. 
Apresentação dos trabalhos interdisciplinares 
19/06 23/06 
Participar nas apresentações dos TCCs 26/06 
a 30/06 
 

 
12/06 a 30/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competências 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1-Pesquisar e caracterizar os 
subsistemas de 
Recursos Humanos. 
 
2-Interpretar o planejamento 
estratégico de 
Gestão de Pessoas. 
 
 
3-Desenvolver a captação de 
Recursos 
Humanos. 
 
4-Compreender as 
tendências do processo 
seletivo. 
 
5-Interpretar o processo de 
aplicação de 
pessoas na organização. 

Pesquisa e 
apresentação escrita / 
oral 

Elaboração de Projetos 
Técnicos 

Relatórios de práticas / 
ensaios / experimentos 

Relatório de trabalho de 
campo e de visitas 
técnicas 

Avaliação escrita 
individual 

Estudo de caso 

Observação direta 

Seminários 

Simulações 

Autoavaliação 

Portfólios 

Entrevistas 

Critério pode ser definido 
como um parâmetro de 
qualidade estabelecido para o 
julgamento de ações e de 
produtos realizados. 
Exemplos: precisão, clareza, 
coesão, rapidez, criticidade e 
complexidade a partir dos 
quais o desempenho do aluno 
será avaliado. 
Para isto, será necessário 
definir, previamente, um ou 
mais padrões de desempenho 
do aluno no desenvolvimento 
da competência e a 
organização de situações que 
lhe permitam demonstrá-la. 

Nas "Evidências de 
Desempenho do Aluno" será 
descrito o resultado final 
esperado do desempenho do 
aluno. Serão indicados os 
elementos que atestam 
(evidenciam) que o aluno 
domina a competência pela 
qual está sendo avaliado. No 
limite, a evidência é a 
resposta às solicitações da 
avaliação, de acordo com os 
critérios de desempenho e os 
indicadores de domínio. 
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Habilitação Profissional de Técnico em Administração 
Componente Curricular: Gestão de Pessoas I 
 

V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 

Simulação de elaboração 
de folha de pagamento    

Março 

  

Seminário com temas 
relacionados as leis 

trabalhistas 

Pesquisas sobre 
temas abordados 

em sala  

Abril 

  
   

Maio 
 
 
 

Simulação de recrutamento 
e seleção de pessoal.    

Junho 
 
 
   

Exercícios de 
perguntas e 

respostas “batalha 
naval” 

Reunião dos 
representantes de 

sala com a 
coordenação/direção 

Julho 
 
 
 

Palestra sobre etiqueta 
corporativa e 

comportamento social. 

Estudo de caso com 
possibilidade de 

debates. 
 

 

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Livros – site Internet – apostilas preparada pelo professor. 
- Chiavenato Idalberto – Gestão de Pessoas - Editora Campus 2ª Edição 2004  
- Silva, Marilena Luzia – Adm. de Departamento Pessoal – Editora Érica, 5ª edição- 2007 
- Oliveira, Aristeu de – Manual de Prática Trabalhista - Editora Atlas, 34ª edição- 2002 
- C.L.T ., Legislação Previdenciária e constituição Federal/ coordenadora Anne Joyce 
Angher – 2ª ad. Atual- 2002. 
- Site: WWW.joaobatista.com.br 
- Situações práticas cotidianas 
- Indicações de sites relacionados 
- Gil, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: 
Atlas,2009. 
- Filme: Mãos Talentosas (baseado em fatos reais) 
- Filme: Conflito de Gerações  (matéria do Jornal da Globo o vídeo mostra as gerações X, Y, Z 
no mercado de trabalho) 
- Interação em blog e rede sociais 
- Material complementar para desenvolvimento dos exercícios 
- Dinâmicas em grupo 

 

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

 Desenvolver técnicas de pesquisa e levantamento de dados; 

 Selecionar e organizar informações; 

 Preparar apresentação com recursos visuais e expositivos; 

 Desenvolver habilidades de expressão verbal  e postura corporal em apresentações. 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A recuperação contínua será realizada 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 forem constatadas. 
 
A recuperação será destinada aos alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem não 
superadas no cotidiano escolar, necessitando, portanto, de uma orientação para o estudo sobre 
o conteúdo das aulas regulares. 
 
Poderá haver avaliação (prova, entrega de relatório ou trabalho) sobre o assunto tratado, 
dependendo da qualidade e confiabilidade. 

 

IX – Identificação: 

Nome dos professores:                                                                   Assinatura: 

André Cavalcante  ___________________________________________________________ 

Marcio Aparecido de Melo______________________________________________________ 

Paulo Cesar Silva Lopes_______________________________________________________ 

 



 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Data:15/02/2017 

 

X – Parecer da Coordenadora de Curso: 

Constam do Plano de Trabalho Docente as competências definidas para o componente 
curricular. 

Nome da coordenadora: Profª Lilian Paulucci Martins dos Santos 

 

Assinatura:                                                                                      Data: 15/02/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência da Coordenadora Pedagógica. 
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº    206              aprovado pela portaria Cetec nº  733, de 10/09/2015 

Etec -Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia 

Módulo: I C. H. Semanal:2,5 

Professor: Davi Silva Peixoto 

 

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

 

interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de 

serviços e de comercialização, tais como as normas referentes aos direitos 

do consumidor, aos contratos comerciais, as normas de higiene e segurança, 

ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais; 

-se nos diversos contextos profissionais em língua portuguesa e inglesa, 

utilizando terminologia própria; 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:   Linguagem, Trabalho e Tecnologia                                                                                                   Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Analisar textos técnicos da área 

por meio de indicadores linguísticos 

e de indicadores extralinguísticos; 

 

2. Desenvolver textos técnicos, 

aplicados à área de acordo com 

normas e convenções específicas. 

 

3. Pesquisar e analisar informações 

da área em diversas fontes, 

convencionais e eletrônicas. 

 

4. Interpretar a terminologia técnico-

científica da área profissional. 

 

5. Comunicar-se, oralmente e por 

escrito, utilizando a terminologia 

técnico-científica da profissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Identificar indicadores linguísticos e 

indicadores extralinguísticos de produção de 
textos técnicos.  

1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental 
(identificação do gênero textual, do público-alvo, 

do tema, das palavras-chave, dos elementos 
coesivos, dos termos técnicos e científicos, da 

ideia central e dos principais argumentos).  
1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada 

(aprofundamento do estudo do significado dos 
termos técnicos, da estrutura argumentativa, da 

coesão e da coerência, da confiabilidade das 
fontes).  

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação 
técnica e comercial direcionadas à área de 

atuação.  
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e 

de coesão em artigos e em documentação 
relacionados à área.  

2.3 Aplicar modelos de correspondência aplicados 
à área de atuação.  

3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas.  

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na 
execução de pesquisas específicas da área. 

4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da 

 1. Estudos de textos aplicados à área a 
partir do estudo de:  
 
 Indicadores linguísticos:  

 
 

 
 

 
 

 

 
Indicadores extralinguísticos:  
efeito de sentido e contextos 
socioculturais;  
modelos pré-estabelecidos de produção 
de texto;  
contexto profissional de produção de 
textos (autoria, condições de produção, 
veículo de divulgação, objetivos do texto, 
público-alvo).  
 
2. Conceitos de coerência e de coesão 
aplicados à análise e à produção de textos 
técnicos específicos da área;  
 
3. Modelos de Redação Técnica aplicados à 
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área.  
4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da 

área.  
5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da 
língua comum, adequados a cada contexto.  

 
5.2 Identificar o significado de termos técnico-

científicos extraídos de texto, artigos  
manuais e outros gêneros relativos à área 

profissional.  
5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto 

profissional, utilizando a termologia técnico-
científica da área de estudo.  

5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao 

contexto da profissão, utilizando a termologia 

técnico-científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

área  
 

 
 

 
 

 
 

Carta-currículo;  
 

 
 

 
 
 

 
4. Parâmetros de níveis de formalidade e de 
adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação (variantes da 
linguagem formal e de linguagem informal)  
 
5. Princípios de terminologia aplicados à 
área . 

 
 
6. Apresentação de trabalhos técnico-
científicos  
 

elaboração do trabalho técnico-científico 
(estrutura de trabalho monográfico, resenha, 
artigo, elaboração de referências 
bibliográficas).  
 
7. Apresentação oral  
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sentação;  
 

 
 
8. Técnicas de leitura instrumental  

 
-alvo;  

 
-chave do texto;  

científicos;  

texto;  

sua estrutura.  
 
9. Técnicas de leitura especializada  

técnicos;  
Identificação e análise da estrutura 

argumentativa;  

(coerência) a partir dos elementos coesivos 
e de argumentação;  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Interação  e ambientação Aula Inaugural  Apresentação do campus 
 

03/02 a 03/02 

Apresentando-se aos 
colegas 

Dinâmica de apresentação 
Os alunos farão uma redação: ‘’ quem sou 

eu’’ e em seguida as redações serão trocadas 
e lidas entre os colegas. 

 
06/02 a 10/02 

Contato com o conteúdo do 
componente e cronograma 

Apresentação do professor e 
bases tecnológicas  

Apresentação em Data show de forma 
dialogada 

 
13/02 a 17/02 

Utilizar instrumentos da leitura 
e da redação técnica e 

comercial direcionadas à área 
de atuação. 

Base-3  

Redação diagnóstica. Tema: 
Disciplina, ordem e autoridade 

favorecem a educação? 
 

O tema a ser discutido será disponibilizado no 
blog do professor em LABORATÓRIO. Após  
a leitura o aluno deverá entregar em folha de 

caderno. 

 
01/03 a 03/03 

Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base-3.  
Modelos de Redação Técnica e 
Comercial aplicados à área de 
atuação. Currículo e Carta-

Currículo 
 

Os alunos receberão orientações sobre como 
elaborar: Currículo e Carta-currículo. O 

processo se dará primeiro, em sala de aula, e 
concluído no laboratório. 

 
06/03 a 10/03 

Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base-3.  
Modelos de Redação Técnica e 
Comercial aplicados à área de 
atuação. Currículo e Carta-

Currículo 
 

Os alunos deverão produzir os textos em 
LABORATÓRIO. Momento em que serão 

avaliados. (Primeira Avaliação) 

 
13/03 a 17/03 
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Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base 3,8 e 9. 
 Estudos de textos técnicos 

aplicados à área a partir do estudo 
de: Técnicas de Redação.  

 

Apresentação de Técnicas de redação. sala 
de aula com lousa (Giz) Ênfase: 

Planejamento textual do gênero dissertativo: 
Elaboração e leitura do primeiro paragrafo 

(introdução) feito pelos alunos com o uso de 
data-show (Segunda Avaliação) 

 
20/03 a 31/03 

Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base 3 
. Estudos de textos técnicos 

aplicados à área a partir do estudo 
de: Técnicas de Redação.  

 

Apresentação de Técnicas de redação. 
Ênfase: Desenvolvimento e conclusão de um 
texto. Discussão em sala de aula com lousa 

(Giz) 

 
03/04 a 07/04 

Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base 3. 
 Estudos de textos técnicos 

aplicados à área a partir do estudo 
de: Técnicas de Redação.  

 

Apresentação de Técnicas de redação. 
Leitura de textos completos (introdução + 

desenvolvimento + conclusão)- Uso de data-
show 

10/04 a 13/04 

Pesquisar e analisar 
informações da área em 

diversas fontes, convencionais 
e eletrônicas.  

Identificar e aplicar elementos 
de coerência e de coesão 

relacionados à área. 

 

Bases 1,2 e 3.  
Estudos de textos técnicos 

aplicados à área a partir do estudo 
de:  

 Indicadores linguísticos e  
Indicadores extralinguísticos; 
Coesão e Coerência; Técnicas 

de Redação.  

 

Apresentação de Técnicas de redação. 
Ênfase: Indicadores linguísticos e  

Indicadores extralinguísticos; Coesão e Coerência; 

Aula expositiva e dialogada. Análise de textos com 

apontamentos. Uso de data-show 

 
17/04 a 28/04 
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Comunicar-se, oralmente e por 
escrito, utilizando a 

terminologia técnico-científica 
da profissão.  

Selecionar termos técnicos e 
palavras da língua comum, 
adequados a cada contexto.  
Identificar o significado de 
termos técnico-científicos 
extraídos de texto, artigos  
manuais e outros gêneros 

relativos à área profissional. 
Preparar apresentações orais 

pertinentes ao contexto da 
profissão, utilizando a 

termologia técnico-científica.  
 
 

Bases 4 e 7. 
 Parâmetros de níveis de 

formalidade e de adequação de 
textos a diversas 

circunstâncias de comunicação 
(variantes da linguagem formal 

e de linguagem informal).  
Apresentação oral; 
Planejamento da 

apresentação; Produção da 
apresentação audiovisual; 

Execução da apresentação.  
 

Apresentação de Curso Online. Será pedido, 
ainda em fevereiro, para os alunos realizarem 

um curso online voltado para o curso que 
estão matriculados. Deverão expor para os 
colegas, de forma organizada, planejada e 

com oratória pertinente o conteúdo visto neste 
curso. Neste momento serão analisados com 
base nos critérios apresentados nas bases 4 

e 7. Uso de Data-Show. 
(Terceira Avaliação) 

02/05 a 05/05_ 

Pesquisar e analisar 
informações da área em 

diversas fontes, convencionais 
e eletrônicas.  

Interpretar a terminologia 
técnico-científica da área 

profissional.  
Comunicar-se, oralmente e por 

escrito, utilizando a 
terminologia técnico-científica 

da profissão.  
 
 

Bases 5,6,7,8 e 9.  
Princípios de terminologia 

aplicados à área;  
Apresentação de trabalhos 

técnico-científicos; 
Apresentação oral; 

Técnicas de leitura instrumental; 
Estudo da confiabilidade das 

fontes  

 
 
  
 

  
 

Pesquisas realizadas e acompanhadas em 
LABORATÓRIO. Planejamento e 
apresentação do Inter. 

08/05 a 14/06 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação11 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Comunicar-se de maneira 
clara e objetiva na área  
profissional. 

Observação direta; 
Atividades Individuais e  
em grupo; 
Participação em aula;  
Elaboração de textos. 

Clareza e organização de 
ideias, coerência com a  
realidade, participação, 
cooperação, interesse,  
iniciativa. 

Identificar os diferentes 
tipos de textos; Construção  
de textos. 
Desempenho satisfatório  
nas avaliações e atividades 
propostas.  
 

 

 
 

Competência 

 (por extenso) 
Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Elaborar diferentes tipos de 

textos, utilizando a linguagem verbal, 
visual e  
enunciados. 

Observação direta; 
Atividades Individuais e  
em grupo; 
Participação em aula;  
Elaboração de textos. 

Clareza e organização de 
ideias, coerência com a  
realidade, participação, 
cooperação, interesse,  
iniciativa. 

Identificar os diferentes 
tipos de textos; Construção  
de textos. 
Desempenho satisfatório  
nas avaliações e atividades 
propostas.  
 
 

Desenvolver conexões  entre a 
linguagem textual e gráfica. 

Observação direta; 
Atividades individuais e  
em grupo;  

Participação, cooperação, 
interesse, coerência e  
aplicabilidade da língua na 

Construção de diferentes 
tipos de correspondências  
técnicas; elaboração de 

                                                           
1
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Participação em aula;  
Relatórios de laboratórios 

escrita, organização de  
ideias 

textos coesos e coerentes;  
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e atividades  

propostas. 

Construção de diferentes 
tipos de correspondências  
técnicas; elaboração de 
textos coesos e coerentes;  
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e atividades  
propostas. 

Observação direta; 
Atividades individuais e  
em grupo;  
Participação em aula;  
Relatórios de laboratórios 

Viabilidade, participação, 
interesse, iniciativa,  
criatividade, aplicação de 
normas técnicas. 

Estruturar e planejar dados e 
informações coletadas. 

Interpretar e elaborar textos 
técnicos da área 

 

Observação direta; 
Atividades individuais e  
em grupo;  
Participação em aula;  
Relatórios técnicos; 
Avaliação individual  
escrita. 

Viabilidade, participação, 
interesse, iniciativa,  
criatividade, aplicação de 
normas técnicas 

Produzir textos, relatórios e 
glossário;  
Elaboração de textos 
coesos  e coerentes; 
Desempenho satisfatório  
Nas avaliações e atividades 
Propostas. 
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V – Plano de atividades docentes* 

 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

 

 

 
x x x x 

Março 

 

 

 
x x 

  

Abril 
 

 

 
x x 

 

x 

Maio 

 

 

 
x x 

 

x 

Junho 

 

 

 

    

Julho 

 

 

 

    

 

 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Vídeos Núcleo Básico – Centro Paula Souza – Comunicação Oral e Escrita no 
Mundo do Trabalho 
Textos e Artigos da área para aplicar ao conteúdo. 
 

 

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

 

 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Para a recuperação dos alunos com baixo rendimento, aplicaremos textos e exercícios de fixação, sendo 
pertinente dedicação mais voltada a estes alunos, com explicações direcionadas, e questionamentos 
logo após a explanação da matéria, com acompanhamento dos métodos de estudos utilizados pelos 
alunos e, se necessário, após análise de cada caso, a modificação dos métodos de estudos, aplicando 
métodos mais dinâmicos, com ênfase para o melhor rendimento na memorização e aprendizado da 
matéria. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Davi Silva Peixoto 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/17 

 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Constam do Plano de Trabalho Docente as competências, habilidades e bases tecnológicas 
definidas para o componente curricular. 

Nome do coordenador (a): Lílian Paulucci Martins dos Santos 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº                  aprovado pela portaria Cetec nº 733, de 10/09/2015 

Etec: Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

Qualificação: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Componente Curricular: PROCESSOS OPERACIONAIS CONTÁBEIS 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Professor: Marlene R.G.M. Santos 

 

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

REGISTRAR ATOS E FATOS CONTÁBEIS 

 

beis. 

 

 

 

 

 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: PROCESSOS OPERACIONAIS CONTÁBEIS                                                                                                      Módulo:I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Identificar os conceitos e 
fundamentos da contabilidade. 
 
2. Identificar os elementos e interpretar 
a estrutura dos planos de conta. 
 
3. Analisar a importância dos registros 
contábeis no controle patrimonial. 
 
4. Avaliar resultados das 
demonstrações contábeis para tomada 
de decisão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Aplicar os fundamentos e conceitos da 
Contabilidade na área de Gestão Financeira. 
1.2. Identificar os elementos de formação do 
Patrimônio. 
1.3. Identificar os atos e fatos contábeis nas 
mutações patrimoniais. 
1.4. Classificar atos e fatos contábeis. 
1.5. Assessorar no processo de planejamento 
contábil. 
2.1. Classificar contas patrimoniais e de 
resultado. 
2.2. Identificar a estrutura do plano de contas. 
3.1. Elaborar partidas contábeis de 
conformidade com a natureza da operação. 
3.2. Apurar registros contábeis para 
estruturação da demonstração do resultado 
do exercício. 
3.3. Elaborar relatórios contábeis para a área 
Financeira. 
4.1. Estabelecer metas e organizar ações 
estratégicas a partir da análise dos 
demonstrativos contábeis. 
4.2. Pesquisar dados contábeis. 
4.3. Avaliar dados contábeis relativos à área 

 1. Noções de contabilidade: 
Conceito e aplicabilidade e formação 

de patrimônio: 
O Bens, Direitos, Obrigações e 
Patrimônio Líquido 

 

mistos 
 
2. Plano de contas, estrutura de 
balancete e balanço patrimonial, 
conforme Lei 11.638/07: 

– Ativo/ Passivo; 
– Despesa/ 

Receita 
 
3. Registro contábil: 

razonetes; 

resultado do exercício (DRE), conforme 
lei vigente (análise de resultados) 
 
4. Análise dos demonstrativos contábeis: 
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Financeira. 
 

 
empresariais: 
o análise de dados, tomadas de decisão 

 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: PROCESSOS OPERACIONAIS CONTÁBEIS                                                                                                      Módulo:I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Conhecer o Componente 
Curricular. 

Apresentação das Bases 
Tecnológicas, Competências e 
Habilidades. 

 Leitura das especificidades do componente 
curricular, inclusive dos critérios de 
avaliação. 

 

03/02 a 10/02 

1.1. Aplicar os fundamentos 
e conceitos da 
Contabilidade na área 
de Gestão Financeira. 

1. Noções de contabilidade:  

formação de patrimônio: 
 

Aulas expositivas com auxílio de lousa e 
apostila. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida. 
06 a 10/02 Semana de Recepção aos alunos. 
 

 
13/02 a 24/02 

 

1.2. Identificar os elementos 
de formação do 
Patrimônio. 

 

o Bens, Direitos, Obrigações e 
Patrimônio Líquido. 
 

Aulas expositivas com auxílio de lousa e 
apostila. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida. 
 Observação Direta. 
 

 
27/02 a 10/03  
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1.3. Identificar os atos e 
fatos contábeis nas 
mutações patrimoniais. 

1.4. Classificar atos e fatos 
contábeis. 

1.5. Assessorar no processo 
de planejamento 
contábil. 

 

modificativos e mistos. 
 
 
 
 

 Aula expositiva e dialogada. 
 Estudo dirigido. 
 Observação Direta. 
 25/03= Sábado letivo ref. 27/02 / 2° Festival 

de Talentos 
 

13/03 a 25/03 

2.1. Classificar contas 
patrimoniais e de resultado. 
2.1. Classificar contas 
patrimoniais e de resultado. 
2.2. Identificar a estrutura do 
plano de contas. 
 

2. Plano de contas, estrutura 
de balancete e balanço 
patrimonial, conforme Lei 
11.638/07:  

– Ativo/ 
Passivo;  

ado – 
Despesa/ Receita  

Aulas expositivas com auxílio de lousa e 
apostila. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida. 

  

 
27/03  a  07/04 

 

2.1. Classificar contas 
patrimoniais e de resultado. 
2.1. Classificar contas 
patrimoniais e de resultado. 
2.2. Identificar a estrutura do 
plano de contas. 

2. Plano de contas, estrutura 
de balancete e balanço 
patrimonial, conforme Lei 
11.638/07:  

– Ativo/ 
Passivo;  

– 
Despesa/ Receita  

Aulas expositivas com auxílio de lousa e 
apostila. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida. 
25/04 – Dia do Contabilista. 
 

 
10/04 a 28/04 
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2.1. Classificar contas 
patrimoniais e de resultado. 
2.1. Classificar contas 
patrimoniais e de resultado. 
2.2. Identificar a estrutura do 
plano de contas. 
 

2. Plano de contas, estrutura 
de balancete e balanço 
patrimonial, conforme Lei 
11.638/07:  

– Ativo/ 
Passivo;  

– 
Despesa/ Receita  

Aulas expositivas com auxílio de lousa e 
apostila. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida. 
 08 a 12/05= Semana Paulo Freire 

 
02/05 a 12/05 

 

3.1. Elaborar partidas 
contábeis de conformidade 
com a natureza da 
operação. 
3.2. Apurar registros 
contábeis para estruturação 
da demonstração do 
resultado do exercício. 
3.3. Elaborar relatórios 
contábeis para a área 
Financeira. 

3. Registro contábil:  
rtidas 

dobradas, razonetes;  

do resultado do exercício 
(DRE), conforme lei vigente 
(análise de resultados)  
 
 

Aulas expositivas com auxílio de lousa e 
apostila. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida.  
Pesquisas diversas. 
. Avaliação/ Atividades de Recuperação 
Contínua; 
 

 
15/05 a 26/05 
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3.1. Elaborar partidas 
contábeis de conformidade 
com a natureza da 
operação. 
3.2. Apurar registros 
contábeis para estruturação 
da demonstração do 
resultado do exercício. 
3.3. Elaborar relatórios 
contábeis para a área 
Financeira. 

3. Registro contábil:  

dobradas, razonetes;  

do resultado do exercício 
(DRE), conforme lei vigente 
(análise de resultados)  
 
 
 

Aulas expositivas com auxílio de lousa e 
apostila. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida. 
01 a 02/06= Semana do meio Ambiente 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida.  
Pesquisas diversas. 
. Avaliação/ Atividades de Recuperação 
Contínua; 
10/06= Sábado Letivo ref. 16/06.Plantão 
Interdisciplinares e TCC. 
 

 
29/05 a 10/06 

 

4.1. Estabelecer metas e 
organizar ações 
estratégicas a partir da 
análise dos demonstrativos 
contábeis. 
4.2. Pesquisar dados 
contábeis.  
4.3. Avaliar dados contábeis 
relativos à área Financeira. 

4. Análise dos demonstrativos 
contábeis: 

estratégias empresariais: 
o análise de dados, tomadas 
de decisão 
 
 

Aulas expositivas com auxílio de lousa e 
apostila. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida. 
Exercícios práticos, visando à aplicação 
teórica aprendida.  
Pesquisas diversas. 
. Avaliação/ Atividades de Recuperação 
Contínua. 
 

 
12/06 a 23/06 

 

Fechamento do componente 
curricular. 

Fechamento das 
Competências, Habilidades e 
Bases Tecnológicas. 

 Discussão e encerramento do componente 
curricular. 

. Avaliação/ Atividades de Recuperação 
Contínua; 
26/06 a 30/06= Semana de Apresentação de 
TCCs. 

26/06 a 03/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento (s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar os conceitos e 
fundamentos da contabilidade.  
 

- Observação direta do 
desempenho e interesse do aluno 
em sala de aula. 
. 

 Assiduidade. 
 Pontualidade e cumprimento dos 

prazos. 
 Participação. 

 

 O aluno participou das atividades 
propostas e nas datas propostas. 
Apresentou senso crítico no 
desenvolvimento das 
competências e habilidades 
previstas. 

2. Identificar os elementos e 
interpretar a estrutura dos 
planos de conta.  
 

- Trabalhos individuais e em grupo. 
 

 Clareza na expressão escrita. 
 Atendimento às Normas. 
 Relacionamento dos conceitos. 

 O aluno apresentou as respostas 
corretas, claras, objetivas e 
organizadas. 
 

3. Analisar a importância dos 
registros contábeis no controle 
patrimonial.  
 

- Trabalhos individuais e em grupo. 
  

 Atendimento às normas. 
 Organização. 
 Pontualidade e cumprimento dos 

prazos. 
 

 O aluno apresentou o Trabalho de 
forma organizada, cumpriu as 
tarefas individuais, interagiu e 
cooperou com grupo, apresentou 
os conceitos corretos e utilizou 
linguagem clara. 

4. Avaliar resultados das 
demonstrações contábeis para 
tomada de decisão.  
 

 Avaliação Técnica. 
 

 Clareza na expressão escrita. 
 Atendimento às Normas. 
 Relacionamento dos conceitos. 

 O aluno apresentou as respostas 
corretas, claras, objetivas e 
organizadas. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e 
Ações voltados 

à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou 
projetos voltados à 

superação de defasagens 
de aprendizado ou em 

processo de Progressão 
Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário Escolar 

      
Fevereiro X X X X X 

Março 

 
X X X X 

Abril 

 
X X X X 

Maio X X X X X 

Junho 

 
X X X X 

Julho X X X X X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Equipe de Professores da FEA/USP. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2010. 
 
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 16. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 
 
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. Livro de Exercícios. 16. ed. São Paulo: 
Editora Atlas, 2012. 
 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011. 
 
NUNES, Antônio Carlos. Contabilidade Básica para Pequenos e Médios Empresários. Rio de 
Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2006. 
 
PINTO, Mauro Aparecido; RIBEIRO, Osni Moura. Introdução à Contabilidade Tributária. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2012. 
 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Intermediária. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2013. 
 

 

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

Semana Paulo Freire. 
 
 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

O aluno que não atingir as competências previstas, será realizado a sua recuperação de forma 
contínua através de atendimento individualizado em sala de aula, de modo que não prejudique 
os demais alunos, com desenvolvimento de exercícios e/ou trabalhos em classe e extraclasse, 
grupos de estudo, envolvendo pesquisas com orientação e acompanhamento do professor e 
posteriormente ocorrerá a sua avaliação que poderá ser através de avaliação escrita e/ou oral, 
apresentação de relatórios e/ou trabalhos, observação direta do desempenho do aluno, ou auto 
avaliação. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Marlene R.G.M. Santos 

Assinatura:                                                                                        Data: 14/02/2017 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Constam do Plano de Trabalho Docente as competências, habilidades e bases tecnológicas 
definidas para o componente curricular.  
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Nome da coordenadora: Prof.ª Lilian P.M. Santos. 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 
 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº  206  aprovado pela portaria Cetec nº 733   de   10 /09/2015 

Etec: Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba/SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Administração 

Qualificação:  Auxiliar Administrativo 

Componente Curricular: Técnicas Organizacionais 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 h 

Professores: Carlos Rodrigues Vigolo 

                     Maria Francisca Alves 

                     Paulo Cesar Silva Lopes 

 

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

 
- Desenvolver o comportamento ético consciente pela vida dentro de uma visão 
holística, levando o discente a exercer sua cidadania de maneira plena em qualquer 
meio ambiente. 
- Trabalhar em equipe 
- Comunicar-se 
- Utilizar a legislação trabalhista e código de ética do administrador 
- Tomar decisões cabíveis às funções atribuídas 
- Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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- Agir com ética e liderança 
- Conscientizar-se sobre questões ambientais 
- Demonstrar capacidade de relacionamento 
- Manter-se atualizado e informado. 
- Utilizar adequadamente do Código de Defesa do Consumidor 
- Desenvolvem comportamentos éticos profissionais 
- Desenvolvem formas de comunicação adequada ao exercício profissional e ao 
mercado. 
- Apresentar soluções 
- Agir com tolerância 
- Demonstrar facilidade de comunicação verbal e escrita 
- Tomar iniciativa 
- Atuar com flexibilidade 
- Evidenciar comprometimento 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:       Técnicas Organizacionais                                                                                                            Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

Identificar o perfil profissional/ pessoal 
da sua área de atuação. 
 
 
 
 
 
 
Incorporar técnicas de atendimento ao 
cliente, de gestão documental e do 
arranjo físico do ambiente de trabalho. 
 
 
 
 
Executar atividades compatíveis com a 
cultura organizacional. 

1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
2.1 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
 
2.4 
 
 
2.5 
 
 
2.6 
 
 

Apresentar postura profissional no 
desenvolvimento das atividades e nos 
relacionamentos interpessoais.  
 
Aplicar os objetivos, as atividades e 
procedimentos em sua área de atuação.  
 
Atender clientes (presencial e a distância).  
 
Triar, organizar, classificar, registrar e 
encaminhar correspondências. 
 
Identificar e desenvolver no ambiente de 
trabalho um leiaute organizado, ergonômico e 
acessível.  
 
Selecionar, organizar, classificar e arquivar 
documentos.  
 
Executar, coordenar, controlar e organizar 
agendas: manual e eletrônica. 
  
Praticar atendimento ao cliente interno e 
externo em concordância com programas de 
gestão da qualidade ao atendimento. 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil Profissional e Pessoal do Técnico 
em Administração: 

 responsabilidades, 
comportamento e atitudes do 
profissional em Administração  

 
Técnicas de atendimento (presencial e a 
distância) ao cliente interno e externo:  

 Técnicas de triagem, 
organização e registro – fluxo 
documental;  

 Planejamento e organização do 
ambiente de trabalho/ leiaute;  

 Fundamentos e práticas 
ergonômicas na organização do 
ambiente de trabalho;  

 Técnicas de arquivamento e suas 
fases;  

 Técnicas de arquivos de 
prosseguimento (follow up);  

 Técnicas em agendas: manual e 
eletrônica  

 Programas de qualidade/ 
atendimento ao cliente – NBR 
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2.7 
 
 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 

  
Organizar o ambiente de trabalho, conservar 
os equipamentos e utilizar recursos 
pautando-se na sustentabilidade.  
 
 
Aplicar técnicas de administração do tempo 
em ambientes administrativos. 
  
Executar com responsabilidade as práticas 
administrativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

ISO 10002:2004 – Gestão da 
Qualidade – satisfação do 
cliente, excelência no 
atendimento;  

 Housekeeping  
 
 
 
Administração do tempo:  

 Conceitos e aplicação  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:     Técnicas Organizacionais                                                                                                         Módulo: I 
 

Habilidades Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1 Apresentar postura 
profissional no 
desenvolvimento das 
atividades e nos 
relacionamentos 
interpessoais. 
 

1-Perfil Profissional e Pessoal 
do Técnico em Administração: 

 responsabilidades, 
comportamento e 
atitudes do profissional 
em Administração.  

 

 Semana de recepção 06/02 a 10/02 

 Apresentação do Professor e 
apresentação das (Competências, 
Habilidades e Bases Tecnológicas), 
metodologia de trabalho e critérios de 
avaliação. 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Simulações de procedimentos do 
ambiente organizacional. (Laboratório 
de Gestão) 
 
 

 
03/02 a 10/02 

 
1.2 Aplicar os objetivos, as 
atividades e procedimentos 
em sua área de atuação.  

 

2-Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo:  

 Técnicas de triagem, 
organização e registro – 
fluxo documental;  

 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Simulações de procedimentos do 
ambiente organizacional. (Laboratório 
de Gestão) 

             Visita técnica Bovespa  
 

 
13/02 a 24/02 
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2.1 Atender clientes 
(presencial e a distância).  
 

2-Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo:  

 

 Planejamento e 
organização do 
ambiente de trabalho/ 
leiaute;  
 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Simulações de procedimentos do 
ambiente organizacional. (Laboratório 
de Gestão) 

 Atividades de recuperação para alunos 
com dificuldades de aprendizagem 
(pesquisas e exercícios referentes aos 
temas abordados com 
acompanhamento do professor). 

 Dia do Bibliotecário 12/03 

 Atividades realizadas no laboratório 
 

 
 

 
27/02 a 10/03 

 
2.2 Triar, organizar, 
classificar, registrar e 
encaminhar 
correspondências. 
 

2-Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo:  

 

 Fundamentos e práticas 
ergonômicas na 
organização do 
ambiente de trabalho;  
 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

             Visita técnica a Coca-cola  
 

 

 
13/03 a 24/03 
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2.3 Identificar e desenvolver 
no ambiente de trabalho um 
leiaute organizado, 
ergonômico e acessível.  

 

2-Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo:  

 

 Técnicas de 
arquivamento e suas 
fases;  

 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Simulações de procedimentos do 
ambiente organizacional. (Laboratório 
de Gestão) 

             Visita técnica ao Plano Real 
             Avaliação escrita individual 

 2º Festival de talentos 25/03 – Dia 
letivo ref. ao dia 27/02 

 Avaliação - simulações de 
procedimentos do ambiente 
organizacional. (Laboratório de 
Gestão) 
 
 

 
27/03 a 07/04 

 
2.4 Selecionar, organizar, 
classificar e arquivar 
documentos.  
 
 

2-Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo:  

 

 Técnicas de arquivos de 
prosseguimento (follow 
up);  
 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Simulações de procedimentos do 
ambiente organizacional. (Laboratório 
de Gestão) 

 Visita técnica ao metrô 

 Atividades realizadas no laboratório 

 Atividades de recuperação para os 
alunos com aproveitamento 
insatisfatório. 
 
 
 

 
10/04 a 21/04 
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2.5 Executar, coordenar, 
controlar e organizar 
agendas: manual e 
eletrônica. 
  
 

2-Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo:  

 

 Técnicas em agendas: 
manual e eletrônica  
 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Simulações de procedimentos do 
ambiente organizacional. (Laboratório 
de Gestão) 

 Dia do contabilista 25/04 

 Dia Internacional do Profissional de 
Design e comunicação. 
 

 

 
24/04 a 05/05 

 
2.6 Praticar atendimento ao 
cliente interno e externo em 
concordância com 
programas de gestão da 
qualidade ao atendimento. 

 

 
2-Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo:  

 

 Programas de 
qualidade/ atendimento 
ao cliente – NBR ISO 
10002:2004 – Gestão 
da Qualidade – 
satisfação do cliente, 
excelência no 
atendimento;  

 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Simulações de procedimentos do 
ambiente organizacional. (Laboratório 
de Gestão) 

 Visita ao porto de santos 

 Semana Paulo Freire 08/05 a 12/05 
 

 
08/05 a 19/05 
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2.7 Organizar o ambiente de 
trabalho, conservar os 
equipamentos e utilizar 
recursos pautando-se na 
sustentabilidade.  
 

 
2-Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo:  

 

 Housekeeping  
 

 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Avaliação - simulações de 
procedimentos do ambiente 
organizacional. (Laboratório de 
Gestão) 

 Semana do meio ambiente 01/06 a 
02/06. 

 Atividades realizadas no laboratório 
              

 
 

 
22/05 a 02/06 

 
3.1 Aplicar técnicas de 
administração do tempo em 
ambientes administrativos. 
  

 

 
3- Administração do tempo:  

Conceitos e aplicação 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Simulações de procedimentos do 
ambiente organizacional. (Laboratório 
de Gestão) 

 Plantão interdisciplinar e TCCs 10/06 
dia letivo ref. ao dia 16/06. 

 Avaliação - simulações de 
procedimentos do ambiente 
organizacional. (Laboratório de 
Gestão) 
 

 
 
 
 

 
05/06 a 16/06 
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3.2 Executar com 
responsabilidade as práticas 
administrativas. 
 

 
3- Administração do tempo:  

Conceitos e aplicação 

 Aula expositiva e dialogada em sala de 
aula; 

 Apresentação dos trabalhos 
interdisciplinares 19/06 a 23/06 
 

 Participar nas apresentações dos 
TCCs 26/06 a 30/06 
 

 
 
 
 

19/06 a 30/06 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1-Identificar o perfil 
profissional/ pessoal da sua 
área de atuação. 
 
 
 
 
 
 
2-Incorporar técnicas de 
atendimento ao cliente, de 

- Assiduidade e presença;  
 
. Participação, pesquisa externa e 
leitura prévia dos textos indicados.  
 
- Trabalho individual ou  
em equipe que demonstre  
tal habilidade;  
 
- Simulações práticas do ambiente 
organizacional; 

Pontualidade, qualidade, clareza, 
apresentação, coerência, 
objetividade; 
 
 
 
Participação nas simulações 
desenvolvidas em sala de aula; 
 
 
 

Domínio e clareza na distinção dos 
conceitos apresentados.  
 
 
 
Resoluções das questões 
apresentadas, organização e 
planejamento.  
 
 
Raciocínio lógico, organização e 
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gestão documental e do 
arranjo físico do ambiente de 
trabalho. 
 
 
 
 
3-Executar atividades 
compatíveis com a cultura 
organizacional. 

 
- Seminários e apresentações; 
  
- Simulação com diversas  
realidades de público alvo. 

Participação e qualidade nos 
trabalhos em equipe. 
  
 

planejamento.  
  
 

 
 
 
 
 
Habilitação Profissional de Técnico em Administração 
Componente Curricular: Técnicas Organizacionais 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

 
  

Planejamento e 
organização dos 

diferentes 
departamentos de 

uma 
organização/empresa  

Março 

 

Seminários abordando temas 
dos diversos departamentos 

de uma organização 
Simulação de ambiente 

organizacional.  

Planejar e organizar 
eventos 

proporcionados pelo 
curso. 

Abril 

 
 

Simulação de ambiente 
organizacional   

Maio 
 
 
  

Simulação de ambiente 
organizacional 

Prática da ginástica 
laboral para melhor 
performance dos 
colaboradores.  

Junho 
 
 
 

Seminários abordando temas 
dos diversos departamentos 

de uma organização 
Simulação de ambiente 

organizacional  

Representante 
participar de reuniões 
com a coordenação 

/direção 

Julho 
  Simulação de ambiente Desenvolver  



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 

 

 
 

organizacional diferentes ações 
com o objetivo de 
arrecadar recursos 

financeiros. 

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Sites: Administradores.com;  
- Apostilas e artigos sobre práticas em RH; 
- NBR ISO 10002:2004 – Gestão da Qualidade – satisfação do cliente, excelência no 
atendimento;  
- BOWDITCH, J. L.; BUONO, A. F. Elementos de Comportamento Organizacional. São 
Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1997. 
- KATITA. Autoconfiança. Revista Infoescola Navegando e Aprendendo. Disponível em: - 
http://www.infoescola.com/comportamento/autoconfianca. Acesso em Junho 2009. 
- ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro, LTC, 1999. 
-MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal. Treinamento em Grupo. 2ª ed., Livros 
Técnicos e Científicos, Editora S.A., 1980. 
-FISCHER, Rosa et all. “As pessoas na Organização”. São Paulo: Gente, 2. Edição,2002. 
-LIVELY Lynn, Como gerenciar informações, Campus 
-PAES, Marilena Leite, Arquivo Teoria e Prática, FGV 
-GONÇALVES, Janice, Como classificar e ordenar documentos de arquivo, Arquivo do 
Estado de SP 

 

 

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

 Desenvolver técnicas de pesquisa e levantamento de dados; 
 Selecionar e organizar informações; 
 Preparar apresentação com recursos visuais e expositivos; 
 Desenvolver habilidades de expressão verbal  e postura corporal em apresentações. 

 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os alunos que demonstrarem dificuldades de assimilação do conteúdo e tiverem o rendimento 
insatisfatório serão acompanhados individualmente ao longo do ciclo. Também poderão realizar 
atividades diferenciadas. Tais atividades visam criar oportunidades de recuperação dos 
conteúdos não assimilados durante o período de aprendizagem. 

 

IX – Identificação: 

Nome dos professores:                                                             Assinatura: 

Carlos Rodrigues Vigolo______________________________________________________ 

Maria Francisca Alves________________________________________________________ 

Paulo Cesar Silva Lopes______________________________________________________ 
      
                                                                                                              Data: 15/02/2017 

 

X – Parecer da Coordenadora de Curso: 

Nome da coordenadora: 

Constam do Plano de Trabalho Docente as competências, habilidades e bases tecnológicas 

http://www.infoescola.com/comportamento/autoconfianca.%20Acesso%20em%20Junho%202009
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definidas para o componente curricular. 

Nome da coordenadora: Profª Lilian Paulucci Martins dos Santos 

 

Assinatura:                                                                                                 Data:   15/02/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência da Coordenadora Pedagógica     
 

 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 


