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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
 
Componente Curricular:      Gestão de vendas I                                                                     Série: 1º ano 
 

Habilidade 
 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas 
Procedimentos 

Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1.1 Aplicar as 
teorias e 
princípios de 
vendas.  
 

1. Teoria e princípios 
da gestão de vendas:  

 história;  

 conceito;  

 evolução. 
 

FUNÇÃO 1: REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
1.1. Competência: Compreender e usar a língua 
portuguesa como geradora de significação e integradora 
da percepção, organização e representação do mundo e 
da própria identidade. 
 
1. Utilizar códigos de linguagens científicas, matemáticas, 
artísticas, literárias, esportivas etc. pertinentes a 
diferentes contextos e situações.  
2. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, 
experiências.  
3. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, 
formular dúvidas, questionar, problematizar, argumentar, 
apresentar soluções, conclusões etc.  
 
 

Apresentação do 
conteúdo através de 
aulas expositivas, em 
seguida praticar os 
conceitos através de 
atividades em grupo na 
sala de aula objetivando 
simular o comportamento 
do profissional no 
ambiente de negócios e 
no mercado. 

 
06 / 02 a 12 / 02 
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1.1 Aplicar as 
teorias e 
princípios de 
vendas.  
 

1. Teoria e princípios 
da gestão de vendas:  

  história;  

  conceito;  

  evolução  
 

FUNÇÃO 1: REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
1.1. Competência: Compreender e usar a língua 
portuguesa como geradora de significação e integradora 
da percepção, organização e representação do mundo e 
da própria identidade. 
 
1. Utilizar códigos de linguagens científicas, matemáticas, 
artísticas, literárias, esportivas etc. pertinentes a 
diferentes contextos e situações.  
2. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, 
experiências.  
3. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, 
formular dúvidas, questionar, problematizar, argumentar, 
apresentar soluções, conclusões etc.  
 
 

Apresentação do 
conteúdo através de 
aulas expositivas, em 
seguida praticar os 
conceitos através de 
atividades em grupo na 
sala de aula objetivando 
simular o comportamento 
do profissional no 
ambiente de negócios e 
no mercado. 

 
13 / 02 a 19 / 02 
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2.1. 
Contextualizar 
os tipos e 
processos de 
vendas.  
 

2. O processo e ciclo 
de venda e suas 
etapas:  

 pré-venda;  

 venda;  

 pós-venda  
 

FUNÇÃO 1: REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
1.1. Competência: Compreender e usar a língua 
portuguesa como geradora de significação e integradora 
da percepção, organização e representação do mundo e 
da própria identidade. 
 
1. Utilizar códigos de linguagens científicas, matemáticas, 
artísticas, literárias, esportivas etc. pertinentes a 
diferentes contextos e situações.  
2. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, 
experiências.  
3. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, 
formular dúvidas, questionar, problematizar, argumentar, 
apresentar soluções, conclusões etc.  
 
 

Apresentação do 
conteúdo através de 
aulas expositivas, em 
seguida praticar os 
conceitos através de 
atividades em grupo na 
sala de aula objetivando 
simular o comportamento 
do profissional no 
ambiente de negócios e 
no mercado. 

 
 20 / 02 a 26 / 02 

2.1. 
Contextualizar 
os tipos e 
processos de 
vendas.  
 

2. O processo e ciclo 
de venda e suas 
etapas:  

 pré-venda;  

 venda;  

 pós-venda  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
27 / 02 a 05 / 03 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

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

 

2.2. 
Diferenciar as 
etapas do 
processo de 
venda de um 
produto ou 
serviço.  
 

2. O processo e ciclo 
de venda e suas 
etapas:  

 pré-venda;  

 venda;  

 pós-venda  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
06 / 03 a 12 / 03 

2.2. 
Diferenciar as 
etapas do 
processo de 
venda de um 
produto ou 
serviço.  
 

2. O processo e ciclo 
de venda e suas 
etapas:  

 pré-venda;  

 venda;  

 pós-venda  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
13 / 03 a 19 / 03 

2.3. 
Acompanhar e 
avaliar o 
produto/ 
serviço 
durante as 
etapas:  
• pré-
venda;  
• venda;  
• pós-
venda.  
 

2. O processo e ciclo 
de venda e suas 
etapas:  

 pré-venda;  

 venda;  

 pós-venda  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
20 / 03 a 26 / 03 
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2.3. 
Acompanhar e 
avaliar o 
produto/ 
serviço 
durante as 
etapas:  
• pré-
venda;  
• venda;  
• pós-
venda.  
 

2. O processo e ciclo 
de venda e suas 
etapas:  

 pré-venda;  

 venda;  

 pós-venda  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
27 / 03 a 02 / 04 

2.3. 
Acompanhar e 
avaliar o 
produto/ 
serviço 
durante as 
etapas:  
• pré-
venda;  
• venda;  
• pós-
venda.  
 

2. O processo e ciclo 
de venda e suas 
etapas:  

 pré-venda;  

 venda;  

 pós-venda  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Apresentação do 
conteúdo através de 
aulas expositivas. Utilizar 
um filme para facilitar a 
compreensão acerca da 
importância das Relações 
Públicas e a função da 
imprensa no mercado. 

 
03 / 04 a 09 / 04 
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2.4. Adequar o 
processo 
vendas ao 
ramo de 
atuação dos 
compradores.  

2. O processo e ciclo 
de venda e suas 
etapas:  

 pré-venda;  

 venda;  

 pós-venda  
 

FUNÇÃO 1: REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
1.1. Competência: Compreender e usar a língua 
portuguesa como geradora de significação e integradora 
da percepção, organização e representação do mundo e 
da própria identidade. 
 
1. Utilizar códigos de linguagens científicas, matemáticas, 
artísticas, literárias, esportivas etc. pertinentes a 
diferentes contextos e situações.  
2. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, 
experiências.  
3. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, 
formular dúvidas, questionar, problematizar, argumentar, 
apresentar soluções, conclusões etc.  
 
 

Apresentação do 
conteúdo através de aula 
expositiva seguida por 
atividades em grupo de 
estudo de caso para 
fixação do conteúdo e 
aplicação do 
conhecimento adquirido 
na resolução de 
problemas comuns. 

 
10 / 04 a 16 / 04 

2.4. Adequar o 
processo 
vendas ao 
ramo de 
atuação dos 
compradores.  

2. O processo e ciclo 
de venda e suas 
etapas:  

 pré-venda;  

 venda;  

 pós-venda  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Pesquisa sobre o 
conteúdo a ser 
apresentada por meio de 
trabalho escrito e 
apresentação do 
conteúdo em sala de 
aula. Utilização do prédio 
da escola para análise da 
identidade visual. 

17 / 04 a 23 / 04 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

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

 

3.1 Diferenciar 
as 
modalidades 
de comércio.  
 

3. Tipos de comércio:  

 eletrônico;  

 atacadista;  

 varejista;  

 de serviços;  

 exterior  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

24 / 04 a 30 / 04 

3.1 Diferenciar 
as 
modalidades 
de comércio.  
 

3. Tipos de comércio:  

 eletrônico;  

 atacadista;  

 varejista;  

 de serviços;  

 exterior  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

01 / 05 a 07 / 05 

3.1 Diferenciar 
as 
modalidades 
de comércio.  
 

3. Tipos de comércio:  

 eletrônico;  

 atacadista;  

 varejista;  

 de serviços;  

 exterior  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

08 / 05 a 14 / 05 
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4.1 
Correlacionar 
as vendas ao 
marketing mix:  
• variáv
eis de produto;  
• identifi
car as políticas 
de preço;  
• adequ
ar os pontos 
de venda;  
• utilizar 
ferramentas de 
comunicação.  
 

4. A função das vendas 
no marketing mix:  

 tipos e práticas 
de venda:  

 o vendas de 
indústria para 
indústria  

 o venda para o 
atacado e 
varejo;  

 o vendas de 
serviços;  

 o vendas 
direta, e outros  

 

FUNÇÃO 1: REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
1.1. Competência: Compreender e usar a língua 
portuguesa como geradora de significação e integradora 
da percepção, organização e representação do mundo e 
da própria identidade. 
 
1. Utilizar códigos de linguagens científicas, matemáticas, 
artísticas, literárias, esportivas etc. pertinentes a 
diferentes contextos e situações.  
2. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, 
experiências.  
3. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, 
formular dúvidas, questionar, problematizar, argumentar, 
apresentar soluções, conclusões etc.  
 
 

Apresentação do 
conteúdo através de 
aulas expositivas, em 
seguida praticar os 
conceitos através de 
atividades em grupo na 
sala de aula objetivando 
simular o comportamento 
do profissional no 
ambiente de negócios e 
no mercado. 

15 / 05 a 21 / 05 

4.1 
Correlacionar 
as vendas ao 
marketing mix:  
• variáv
eis de produto;  
• identifi
car as políticas 
de preço;  
• adequ
ar os pontos 
de venda;  
• utilizar 
ferramentas de 
comunicação.  
 

4. A função das vendas 
no marketing mix:  

 tipos e práticas 
de venda:  

 vendas de 
indústria para 
indústria  

 venda para o 
atacado e 
varejo;  

 vendas de 
serviços;  

 vendas direta, 
e outros  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

22 / 05 a 28 / 05 
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4.1 
Correlacionar 
as vendas ao 
marketing mix:  
• variáv
eis de produto;  
• identifi
car as políticas 
de preço;  
• adequ
ar os pontos 
de venda;  
• utilizar 
ferramentas de 
comunicação.  
 

4. A função das vendas 
no marketing mix:  

 tipos e práticas 
de venda:  

 vendas de 
indústria para 
indústria  

 venda para o 
atacado e 
varejo;  

 vendas de 
serviços;  

 vendas direta, 
e outros  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

29 / 05 a 04 / 06 

4.1 
Correlacionar 
as vendas ao 
marketing mix:  
• variáv
eis de produto;  
• identifi
car as políticas 
de preço;  
• adequ
ar os pontos 
de venda;  
• utilizar 
ferramentas de 
comunicação.  
 

4. A função das vendas 
no marketing mix:  

 tipos e práticas 
de venda:  

 vendas de 
indústria para 
indústria  

 venda para o 
atacado e 
varejo;  

 vendas de 
serviços;  

 vendas direta, 
e outros  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

05 / 06 a 11 / 06 
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5.1. Identificar 
os tipos de 
planejamentos 
de vendas.  
 

5. Planejamento de 
vendas:  

 divisão dos 
clientes por 
zona;  

 mapeamento 
da área 
externa;  

 prospecção 
planejada;  

 metas e cotas 
de vendas  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

12 / 06 a 18 / 06 

5.2. Identificar 
objetivos e 
estratégias de 
vendas.  
 

5. Planejamento de 
vendas:  

 divisão dos 
clientes por 
zona;  

 mapeamento 
da área 
externa;  

 prospecção 
planejada;  

 metas e cotas 
de vendas  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

19 / 06 a 25 / 06 
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5.3. Adequar o 
processo de 
vendas aos 
objetivos.  
 

5. Planejamento de 
vendas:  

 divisão dos 
clientes por 
zona;  

 mapeamento 
da área 
externa;  

 prospecção 
planejada;  

 metas e cotas 
de vendas  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Apresentação do 
conteúdo através de 
aulas expositivas. Utilizar 
um filme para facilitar a 
compreensão acerca da 
importância das Relações 
Públicas e a função da 
imprensa no mercado. 

26 / 06 a 06 / 07 
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5.4. Aplicar e 
utilizar 
modelos de 
planejamento 
de vendas.  
 5. 
Planejamento 
de vendas:  
5. 
Planejamento 
de vendas:  
• divisão 
dos clientes 
por zona;  
• mapea
mento da área 
externa;  
• prospe
cção 
planejada;  
• metas 
e cotas de 
vendas  
 

FUNÇÃO 1: 
REPRESENTAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO  
1.1. Competência: 

Compreender e 
usar a língua 
portuguesa 
como geradora 
de significação e 
integrador 
  divisão dos 

clientes por 
zona;  

 mapeamento 
da área 
externa;  

 prospecção 
planejada;  

 metas e cotas 
de vendas  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Pesquisa sobre o 
conteúdo a ser 
apresentada por meio de 
trabalho escrito e 
apresentação do 
conteúdo em sala de 
aula. Utilização do prédio 
da escola para análise da 
identidade visual. 

 
 

31 / 07 a 06 / 08 

6.1. Identificar 
o perfil 
necessário do 
vendedor à 
prática de 
venda da 
empresa.  
 

6.1. O papel do 
vendedor nas vendas;  
6.2. O perfil 
contemporâneo do 
vendedor:  

 características;  

 habilidades;  

 comportamento
s, etc  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
 

07 / 08 a 13 / 08 
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6.2. 
Diagnosticar 
as 
necessidades 
da força de 
vendas.  
 

6.2. O perfil 
contemporâneo do 
vendedor:  

 características;  

 habilidades;  

 comportamento
s, etc  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
 
14 / 08 a 20 / 08 

6.3. Gerenciar 
equipe de 
vendas.  
 

6.3. Gerenciamento de 
equipe de vendas;  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
 
21 / 08 a 27 / 08 

6.4. 
Acompanhar e 
direcionar a 
força de 
vendas no 
processo de  
vendas 

6.4. A representação 
comercial  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
 
28 / 08 a 03 / 09 
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6.4. 
Acompanhar e 
direcionar a 
força de 
vendas no 
processo de  
vendas 

6.4. A representação 
comercial  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Apresentação do 
conteúdo através de 
aulas expositivas. Utilizar 
um filme para facilitar a 
compreensão acerca da 
importância das Relações 
Públicas e a função da 
imprensa no mercado. 

 
 
04 / 09 a 10 / 09 
 
 

7. Aplicar 
métodos e 
técnicas de 
atendimento 
no ciclo de 
vendas: 
 
- prospectar e 
abordar 
clientes na 
pré-venda;  
  
 

7. Métodos, técnicas e 
estratégias de 
atendimento no ciclo de 
vendas:  

 
  prospecção;  

  abordagem;  
 
 

FUNÇÃO 1: REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
1.1. Competência: Compreender e usar a língua 
portuguesa como geradora de significação e integradora 
da percepção, organização e representação do mundo e 
da própria identidade. 
 
1. Utilizar códigos de linguagens científicas, matemáticas, 
artísticas, literárias, esportivas etc. pertinentes a 
diferentes contextos e situações.  
2. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, 
experiências.  
3. Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, 
formular dúvidas, questionar, problematizar, argumentar, 
apresentar soluções, conclusões etc.  
 
 

Apresentação do 
conteúdo através de aula 
expositiva seguida por 
atividades em grupo de 
estudo de caso para 
fixação do conteúdo e 
aplicação do 
conhecimento adquirido 
na resolução de 
problemas comuns. 

 
 
11 / 09 a 17 / 09 
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7. Aplicar 
métodos e 
técnicas de 
atendimento 
no ciclo de 
vendas:  
 
-  prestar 

atendimento 

com excelência 

a clientes na 

demonstração, 

argumentação, 

negociação e 

fechamento de 

vendas;  

 

7. Métodos, técnicas e 
estratégias de 
atendimento no ciclo de 
vendas:  
 

 
 técnicas de 

atendimento;  

 negociação;  
 
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
 
18 / 09 a 24 / 09 

7. Aplicar 
métodos e 
técnicas de 
atendimento 
no ciclo de 
vendas:  
 

 
- investigar as 
possíveis 
causas de 
abandono de 
clientes;  
 
 

7. Métodos, técnicas e 
estratégias de 
atendimento no ciclo de 
vendas:  
 

 
 fechamento;  

 métodos;  
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Apresentação do 
conteúdo através de aula 
expositiva seguida por 
atividades em grupo de 
estudo de caso para 
fixação do conteúdo e 
aplicação do 
conhecimento adquirido 
na resolução de 
problemas comuns 
 
 
 

 
 
25 / 09 a 01 / 10 
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7. Aplicar 
métodos e 
técnicas de 
atendimento 
no ciclo de 
vendas:  
 

 
- intervir com 
estratégias de 
retenção no 
pós-venda;  
 
 

7. Métodos, técnicas e 
estratégias de 
atendimento no ciclo de 
vendas:  
 

 técnicas de 
retenção e 
controle de 
abandono;  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Apresentação do 
conteúdo através de aula 
expositiva seguida por 
atividades em grupo de 
estudo de caso para 
fixação do conteúdo e 
aplicação do 
conhecimento adquirido 
na resolução de 
problemas comuns  
 
 

 
 
02 / 10 a 08 / 10 

7. Aplicar 
métodos e 
técnicas de 
atendimento 
no ciclo de 
vendas:  
  
-  aplicar 

estratégias de 

fidelização de 

clientes.  
 
 

7. Métodos, técnicas e 
estratégias de 
atendimento no ciclo de 
vendas:  
 

 fidelização de 
clientes  

 
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Apresentação do 
conteúdo através de aula 
expositiva seguida por 
atividades em grupo de 
estudo de caso para 
fixação do conteúdo e 
aplicação do 
conhecimento adquirido 
na resolução de 
problemas comuns  
 
 
 

 
 
09 / 10 a 15 / 10 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

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

 

8.1. Utilizar o 
telemarketing 
e suas 
aplicações 
como 
estratégia no 
ciclo de 
vendas.  
 

8. Métodos e técnicas 
em telemarketing no 
ciclo de vendas:  
 

 tipos e 
variações de 
telemarketing: 
ativo ou 
receptivo;  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
 
16 / 10 a 22 / 10 

8.1. Utilizar o 
telemarketing 
e suas 
aplicações 
como 
estratégia no 
ciclo de 
vendas.  
 

8. Métodos e técnicas 
em telemarketing no 
ciclo de vendas:  
 

 tipos e 
variações de 
telemarketing: 
ativo ou 
receptivo;  

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Apresentação do 
conteúdo através de 
aulas expositivas, em 
seguida praticar os 
conceitos através de 
atividades em grupo na 
sala de aula objetivando 
simular o comportamento 
do profissional no 
ambiente de negócios e 
no mercado. 
 

 
 
23 / 10  a 29 / 
10 

8.2. Utilizar o 
telemarketing 
ativo ou 
receptivo.  
 

8. Métodos e técnicas 
em telemarketing no 
ciclo de vendas:  
 

 triagem de 
clientes em 
potencial em 
data base 
marketing;  

 
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles. 

Apresentação de 
pesquisa escrita sobre 
análise de comunicação 
mercadológica baseado 
em uma organização do 
mercado e seminário 
para apresentação do 
estudo realizado. 

 
 
30 / 10 a 05 / 11 
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8.2. Utilizar o 
telemarketing 
ativo ou 
receptivo.  
 

8. Métodos e técnicas 
em telemarketing no 
ciclo de vendas:  
 

 triagem de 
clientes em 
potencial em 
data base 
marketing;  

 
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles. 

Apresentação do 
conteúdo através de 
aulas expositivas, em 
seguida praticar os 
conceitos através de 
atividades em grupo na 
sala de aula objetivando 
simular o comportamento 
do profissional no 
ambiente de negócios e 
no mercado. 
 
 
 
 

 
 
06 / 11 a 12 / 11 

8.3. Identificar 
clientes em 
potencial de 
acordo com 
necessidades 
específicas da 
empresa.  
 

8. Métodos e técnicas 
em telemarketing no 
ciclo de vendas:  
 

 abordagem, 
argumentação, 
persuasão, 
sistemas de 
gerenciamento, 
conclusão do 
atendimento;  

 
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles. 

Apresentação de 
pesquisa escrita sobre 
análise de comunicação 
mercadológica baseado 
em uma organização do 
mercado e seminário 
para apresentação do 
estudo realizado. 

 
 
13 / 11 a 19 / 11 
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8.3. Identificar 
clientes em 
potencial de 
acordo com 
necessidades 
específicas da 
empresa.  
 

8. Métodos e técnicas 
em telemarketing no 
ciclo de vendas:  
 

 abordagem, 
argumentação, 
persuasão, 
sistemas de 
gerenciamento, 
conclusão do 
atendimento;  

 
 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Debate em grupo dos 
fatos ocorridos com 
empresas reais do 
mercado para 
desenvolvimento de 
capacidade analítica e a 
importância da seleção 
das ferramentas no 
processo de tomada de 
decisão. 

 
 
20 / 11 a 26 / 11 

8.4. Aplicar 
técnicas de 
atendimento 
via 
telemarketing 
para ações de 
pré-venda, 
venda e pós-
venda.  

 

8. Métodos e técnicas 
em telemarketing no 
ciclo de vendas:  
  

 atendimento às 
normas de 
conduta 
durante a 
operação, 
segundo 
legislação 
vigente  

 

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Apresentação do 
conteúdo através de aula 
expositiva seguida por 
atividades em grupo de 
estudo de caso para 
fixação do conteúdo e 
aplicação do 
conhecimento adquirido 
na resolução de 
problemas comuns 
 
 
 

 
 
27 / 11 a 03 / 12 
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8.4. Aplicar 
técnicas de 
atendimento 
via 
telemarketing 
para ações de 
pré-venda, 
venda e pós-
venda.  

 

8. Métodos e técnicas 
em telemarketing no 
ciclo de vendas:  
  

 atendimento às 
normas de 
conduta 
durante a 
operação, 
segundo 
legislação 
vigente  

 

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  
 

Apresentação do 
conteúdo através de aula 
expositiva seguida por 
atividades em grupo de 
estudo de caso para 
fixação do conteúdo e 
aplicação do 
conhecimento adquirido 
na resolução de 
problemas comuns  
 
 

 
 
04 / 12 a 10 / 12 

8.4. Aplicar 
técnicas de 
atendimento 
via 
telemarketing 
para ações de 
pré-venda, 
venda e pós-
venda.  

 

8. Métodos e técnicas 
em telemarketing no 
ciclo de vendas:  
  

 atendimento às 
normas de 
conduta 
durante a 
operação, 
segundo 
legislação 
vigente  

 

 

FUNÇÃO 3: CONTEXTUAÇÃO SOCIOCULTURAL 
 
2. Ler as paisagens percebendo os sinais de sua 
formação/ transformação pela ação de agentes sociais.  
 
 
4. Detectar, nos lugares, a presença de elementos 
culturais transpostos de outros espaços e as relações de 
convivência ou de dominação estabelecidas entre eles. 

Apresentação de 
pesquisa escrita sobre 
análise de comunicação 
mercadológica baseado 
em uma organização do 
mercado e seminário 
para apresentação do 
estudo realizado. 

 
 
11 / 12 a 15 / 12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Apresentação do professor e dos critérios de avaliação.  
 

08/02 

Introdução ao estudo da história temática: o tempo, memória, 
documento e monumento; realidade, leituras da realidade e ideologia 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

15/02 

Trabalho: A) os diversos significados do trabalho; b) o trabalho na  
sociedade tecnológica, de consumo e de massa;  

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

22/02 

Trabalho: c) trabalho, emprego e desemprego na sociedade atual; d) 
o trabalho como produtor de cultura e a cultura do trabalho; e) 
modalidades de trabalho compulsório: escravidão, escravismo, 
servidão; 

Trabalho em equipe 
 

22/02 

Neolítico e Paleolítico.  Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

08/03 

Formação das sociedades clássicas orientais (Egito, Mesopotâmia, 
Hebreus, Fenícios). 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

15/03 

Exercícios de fixação (Egito,Mesopotâmia,Hebreus, Fenícios).  
 

22/03 

Sociedade Minóica (Cretense); Aula dialogada e debate. 29/03 

Avaliação do conteúdo do I Bimestre  
05/04 

 

Formação das sociedades clássicas ocidentais (Grécia Antiga) Aula dialogada e debate. 12/04 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Recuperação (Atividade de Debate sobre conteúdo do primeiro 
bimestre). 

Debate 19/04 

Formação de Atenas e Esperta; Aula expositiva e dialogada 26/04 

Cultura e Sociedade Grega/Semana Paulo Freire 
 

Aula expositiva e dialogada 03/05 

Atividade de redação sobre Democracia Ateniense.  10/05 e 17/05 

Helenismo Aula expositiva e dialogada 24/05 

Formação do Império Romano Debate 01/06 

Sociedade Romana, Queda do Império Romano Aula expositiva e dialogada 14/06 

Avaliação sobre Grécia e Roma.  21/06 

Avaliação de Recuperação  28/06 

As transformações pelas quais passou o trabalho compulsório 
da Antiguidade à 
Contemporaneidade: 

Modalidades de trabalho compulsório: escravidão, escravismo e 
opressão; 
 

Aula expositiva e dialogada 26/07 

Resistência dos trabalhadores à exploração e opressão; 

Permanência e influência de elementos culturais originários da 
Antiguidade Clássica e da Idade 
Média até os dias de hoje. 

Trabalho em Equipe 26/07 
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As transformações pelas quais passou o trabalho livre, da 
Antiguidade à 1ª Revolução 
Industrial: 

Modalidades de trabalho livre; 

Trabalho livre nas sociedades comunais; 

Artesanato doméstico e corporativo na Idade Média; 

Manufatura e assalariamento na Modernidade. 

Aula expositiva e dialogada 02/08 

A Formação do Sistema Feudal (Alta Idade Média). Aula expositiva e dialogada 09/08 

Classes sociais medievas (Nobres, Clero e Servos). Aula expositiva e dialogada 16/08 

Exercício sobre Classes Sociais Medievais.  23/08 e 30/08 

Exibição do filme “O Nome da Rosa”. Exibição de Filme 06/09 

Exibição do filme “O Nome da Rosa”. Exibição de Filme 13/09 

Crise do Sistema Feudal. Aula expositiva e dialogada 20/09 

Avaliação sobre Feudalismo.  27/09 

Atividade de Recuperação (questionário em dupla sobre Feudalismo)  27/09 

Renascimento Cultural e Político Aula expositiva e dialogada 04/10 

Absolutismo;  Aula expositiva e dialogada 11/10 

Reforma Protestante (Luteranismo e Calvinismo) Seminário 18/10 
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Grandes Navegação; Descoberta da América Seminário 25/10 

Conquista da América; Povos Pré-Colombianos Seminário 01/11 

-Brasil colonial inserido no contexto moderno europeu; Aula expositiva e dialogada 08/11 

Revisão de Conteúdo do Quarto Bimestre/ Feira de 
Empreendedorismo 

 15/11 

Avaliação de conteúdo do Quarto Bimestre  22/11 

Recuperação (Nova Avaliação Escrita)  29/11 

Fechamento dos conteúdos e devolutiva de avaliações e menções  6/12 

Auto avaliação docente.  13/12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

 Início das aulas / recepção dos alunos/ apresentação do 
professor. 

 Apresentação das bases tecnológicas e introdução ao 
idioma/língua estrangeira. 

 Dinâmica de Sociabilização/ conhecendo o perfil de 
cada aluno (quebrando o gelo). 

 
07/02 a 09/02 

 Nivelamento da classe/ nível de inglês dos alunos novos – 
dinâmica em classe. 

 Apresentação aos alunos das Bases Tecnológicas do 
componente curricular. 

 Aula expositiva e lúdica: exercises, listen, speak and 
repeat – conversation. 

14/02 a 16/02 

 Book Unit 1 - Grammar – Verb To be simple present 

 Book Unit 1 - Grammar – Possessive adjectives 
 

 Aula expositiva: caderno – exercises, listen, speak and 
repeat – conversation. 

 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen and 
pronunciation). 

 
 

21/02 a 23/02 

 Usos da língua: Elementos de comunicação. 

 Book Unit 1 – Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre: “English 
around the world”. 

 Aula expositiva: caderno – exercises, listen, speak and 
repeat – conversation. 

 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen and 
pronunciation). 

 
02/03 a 09/03 

 Usos da língua: Variação linguística. 

 Book Unit 1 - Cardinal and ordinal numbers 
 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

 Atividade avaliativa: 

 English test – text comprehension 

 
14/03 a 16/03 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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 Usos da língua: Relação entre oralidade e escrita.  

 Book Unit 1 – Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre:  “Celebrating 
Special Dates”.  

 Usos da língua: O uso da língua em contextos formais e 
informais – expressões do dia a dia.  
 

 Aula expositiva: Trabalho no caderno obre a Feira 
Sebrae e correção dos exercícios. 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen and 
pronunciation). 

 Trabalho interdisciplinar com Artes - My Family Tree 

21/03 a 23/03 

 Book Unit  2 – Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre:  “Holiday”. 

 Aspectos linguísticos: Tempos verbais Present Continuous/ 
Present progressive 

 
 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation e correção dos 
exercícios. 

 Atividade avaliativa de Recuperação Contínua (atividade 
escrita/ listen, pronunciation, conversation in pairs) – 
Preenchimento de uma ficha para cadastramento em 
um site. 

 
28/03 a 30/03 

 Book Unit  2 – Grammar – Possessive form. 

 Aspectos linguísticos: Tempos verbais simples e compostos  
(to be; there to be X to have; presente/ past continuous; simple 
present; simple future X going to). 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation e correção dos 
exercícios. 

 
04/04 a 06/04 

 Book Unit  3 – Grammar – Present Continuous/progressive 

 Book Unit  3 – Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos, simulação de uma conversa ao telefone 
sobre uma atividade em andamento e estudo de texto sobre: 
“Reading Comics.” 

 Aula expositiva: caderno e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

 Atividade avaliativa: 

 Grammar – Present Continuous/progressive 

 
11/04 a 20/04 

 Aspectos linguísticos: Artigos. 

 Book Unit  4 -  Comemorações em diferentes culturas. 
Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e compreensão de 
textos e estudo de texto sobre: “Living Abroad.” 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation e correção dos 
exercícios. 

 Entrega dos Resultados das Avaliações realizadas 
durante o bimestre à Secretaria Acadêmica 
(Fechamento do 1º Bimeste). 

 
25/04 a 27/04 

 

 Semana Paulo Freire 02/05 a 05/05 
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 Book Unit  4 -  Question Words (Where, When, Who, Why) 
 Atividade prática: Escrever um e-mail sobre a rotina de 

um colega. 
09/05 a 11/05 

 Book Unit  4 – Grammar -  Simple Present 
 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 

speak and repeat – conversation. 
16/05 a 18/05 

 Aspectos linguísticos: Adjetivos. 
 

 Atividade avaliativa: 

 Uso de verbos, adjetivos e substantivos. 

 Presentation in group – Special Dates Organização do 
calendário de alguns países, com datas comemorativas. 

23/05 a 25/05 

 Aspectos linguísticos: Substantivos. 

 Review Book Unit  2 and 4 – Special Dates, Holidays and 
“Living Abroad.” 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

30/05 a 01/06 

 Aspectos linguísticos: Numerais. 

 Review Book Unit 1 - Cardinal and ordinal numbers 

 Atividade avaliativa: 

 English test – text comprehension 
06/06 a 13/06 

 Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e compreensão de 
textos. 

 Atividade avaliativa: 

 List of Irregular Verbs. 
20/06 a 24/06 

 Aspectos linguísticos: Pronomes.  

 Aula expositiva: caderno e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

 Entrega dos Resultados das Avaliações realizadas 
durante o bimestre à Secretaria Acadêmica 
(Fechamento do 2º Bimeste). 

20/06 a 22/06 

 Review Book Unit  2 – Grammar – Possessive form 
 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen, 

pronunciation, conversation in pairs) 

27/06 a 29/06 
 

 Book Unit  5 - Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre: “ Tecnologia e 
Privacidade, invasão de rivacidade através de uso de celulares e 
outros meios eletrônicos– Lacky and Privacy”. 

 Aula expositiva: caderno e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen, 
pronunciation, conversation in pairs). 

 Trabalho interdisciplinar com Artes  e Português – 
Best Moments. 

04/07 a 06/07 
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 Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e compreensão de 
textos. 

 Book Unit  6 – Grammar – Simple Past Tense – Regular and 
Irregular Verbs/ Review about Question Words (Where, When, 
Who, Why) 

 Atividade avaliativa: 

 Trabalho interdisciplinar com Artes e Português: 
Presentation in group – English Games. 

25/07 a 27/07 

 Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e compreensão de 
textos e estudo de texto sobre o livro: 1984 – George Orwell. 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

01/08 a 03/08 

 Fundamentos da leitura: Marcadores de discurso - técnicas de 
leitura e compreensão de textos e estudo de texto sobre a Paz 
Mundial: “Peace Activists”. 

 Atividade avaliativa: 

 English test – text comprehension and Grammar 
08/08 a 10/08 

 Fundamentos da leitura: Vocabulário técnico e expressões 
específicas da área - Listening Activity – “Three important 
leaders”.  

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

15/08 a 17/08 

 Book Unit  7 – Grammar – Question Words (how long, how far, 
how old?), Plural of Nouns and Indefinite Article. 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

22/08 a 24/08 

 Fundamentos da leitura: Parâmetros de níveis de formalidade e 
adequação de textos a diversas circunstâncias de comunicação. 

 Atividade avaliativa: 

 – Grammar – Question Words (how long, how far, how 
old?), Plural of Nouns and Indefinite Article. 

29/08 a 31/08 

 Fundamentos da leitura: Textos (atuais) sobre assuntos gerais/ 
textos técnicos – Artigos informativos. 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

05/09 a 14/09 

 Book Unit  7 – Principais Ocupações - Professions (vocabulary 
expansion). 

 Fundamentos da leitura: Vocabulário técnico e expressões 
específicas da área de Gestão. 

 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen, 
pronunciation, conversation in pairs) – escrever uma 
autobiografia para um processo de seleção de emprego. 

19/09 a 21/09 

 Book Unit  8 – Grammar – Past Progressive or Continuos Tense 

 Fundamentos da leitura: Interpretação de textos simples. 
 Presentation in group – Great Inventions. 26/09 a 28/09 

 Book Unit  9 - Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre o modo de vida 
no passado e no presente: “Living in diferente epochs”. 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

 Entrega dos Resultados das Avaliações realizadas 
durante o bimestre à Secretaria Acadêmica 
(Fechamento do 3º Bimeste). 

03/10 a 05/10 
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 Book Unit  9 – Grammar: Degrees of comparison, superlative 
and Prefixes. 

 Atividade avaliativa: 

 Prova escrita – Text Comprehension - texto sobre o 
modo de vida no passado e no presente: “Living in 
diferente epochs”. 

17/10 a 19/10 
 

 Inglês instrumental: Técnicas de leitura instrumental.  

 Book Unit  10 - Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre viagens: 
“Planning trips”. 

 Aula expositiva: caderno e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

24/10 a 26/10 

 Book Unit  10 – Grammar: future with will and going to. 
 Atividade avaliativa: 

 Prova escrita - Grammar: future with will and going to. 
31/10 a 09/11 

 Inglês instrumental: Técnicas de leitura instrumental.  
 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation. 

14/11 a 16/11 

 Revisão Geral de conteúdo do ano.  Plantão de dúvidas. 21/11 a 23/11 

 Recuperação contínua.  Feedback aos alunos. 28/11 a 30/11 

 Auto avaliação do professor.  Feedback aos alunos e Plantão de dúvidas. 05/12 a 07/12 

 Encerramento do ano letivo. 

 Entrega dos Resultados finais à Secretaria 

 Encerramento do ano letivo. 

 Entrega dos Resultados das Avaliações realizadas 
durante o bimestre à Secretaria Acadêmica 
(Fechamento do 4º Bimestre). 

12/12 a 14/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  Introdução ao Marketing                                                                                                                Série: 1ª 
 

Habilidade 
 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1 

1.1. Mercado:  
•  
•  
•  
 
1.2. Conceituação e 
definição de Marketing, com 
ênfase no mercado nacional 
e suas características  
1.3. Conceito e estrutura de 
organização empresarial  
1.4. Classificação das 
empresas  

 

Sociologia 

Tema 3 – O trabalho como 
fundamento da construção 
da sociedade  
O trabalho em diferentes tempos e 

sociedades. Repercussões das 

mudanças sociais no mundo do 

trabalho.  

 

Aula expositiva e Dialogada; 
Vídeo com exemplos; Atividades 
individuais e em duplas 

 
 

07/02 a 03/03 

2 

2. Mix de Marketing:  
•  
•  
•  
•  

 

Sociologia 
Tema 1 – As instituições 
sociais, a organização da 
sociedade e a formação da 
identidade individual  
Família. Religião. Estado. Meios 

de comunicação em massa.  

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em duplas 
 

 
 

06/03 a 28/4 
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3 

3. Os ambientes de 
marketing:  
• 
(ameaças e oportunidades):  
• o cultural;  
• o demográfico;  
• o econômico;  
• o tecnológico;  
• o político legal;  
• o natural ambiental  
•  
• o forças;  
• o fraquezas  

 

Sociologia 
Tema 3 – O trabalho como 
fundamento da construção 
da sociedade  
O trabalho em diferentes tempos e 

sociedades. Repercussões das 

mudanças sociais no mundo do 

trabalho.   

Aula expositiva e Dialogada; 
Seminários; 
Atividades individuais e em duplas 
 
 
Semana Paulo Freire 

 
 

 
 
 

02/05 a 24/06 
 
 
 

02 a 05/05 

4 

4. Ciclo de vida do produto:  
•  
•  

• 
declínio 

 
Língua Portuguesa 
Tema 1 – Usos da língua  
Elementos da comunicação. 

Relação entre a oralidade e a 

escrita.  

 
Filosofia 
Tema 6 – Ética  
Conceito, moral, desejo e 

vontade, liberdade, concepções 

éticas  

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em grupos 
Seminários; 
 
 

 
 
 

26/06 a 05/07 
 

25/7 a 18/08 
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5 

5.1. Segmentação de 
mercados:  
• 
segmentação;  
•  
•  
•  
•  
 
5.2. Público-alvo  

 

 
Língua Portuguesa 
Tema 1 – Usos da língua  
Elementos da comunicação. 

Relação entre a oralidade e a 

escrita.  

Sociologia 
Tema 3 – O trabalho como 
fundamento da construção 
da sociedade  
O trabalho em diferentes tempos e 

sociedades. Repercussões das 

mudanças sociais no mundo do 

trabalho.  

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em grupos; 
Vídeo com exemplos de formas de 
comunicações 
 

 
 
 

21/08 a 20/10 
 
 

6 
6. SIM – Sistema de 
Informação de Marketing 

 
Língua Portuguesa 
Tema 1 – Usos da língua  
Elementos da comunicação. 

Relação entre a oralidade e a 

escrita.  

 

Sociologia 
Tema 1 – As instituições 
sociais, a organização da 
sociedade e a formação da 
identidade individual  
Meios de comunicação em massa 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em grupos 
Seminários; 
 

 
 
 
 
 
 

23/10 a 15/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Legislação de mercado                                                                                                       Série: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

  
 Aula inaugural com integração com as demais 

turmas 
 

06/02 a 10/02 

  
 Apresentação das bases tecnológicas, planos 

de estudos e dinâmica de integração  
13/02 a 17/02 

1. Aplicar 
adequadamente 
nos processos 
administrativos os 
direitos de pessoa 
física e jurídica. 

1. Direito Civil: 

pessoas físicas e 
jurídicas; 

 

Geografia: As conquistas 
tecnológicas e a alteração do 
equilíbrio natural: a cultura 
humana e suas conquistas; 
técnicas, tecnologia e 
alteração da paisagem; 

Aula expositiva dialogada para apresentação 
dos conceitos 

20/02 a 24/02 

1. Aplicar 
adequadamente 
nos processos 
administrativos os 
direitos de pessoa 
física e jurídica. 

1. Direito Civil: 

pessoas físicas e 
jurídicas; 

 

Geografia: A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção 

Debate  06/03 a 10/03 

2.1. Identificar as 
características de 
contratos: social, 
de compra, venda e 
prestação de 
serviços e outros 
documentos legais. 

obrigações; 

 

Geografia: A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção 

Aula expositiva dialogada e exercícios 13/03 a 17/03 

2.1. Identificar as 
características de 
contratos: social, 
de compra, venda e 
prestação de 
serviços e outros 
documentos legais. 

noções e modalidades 
de contratos 

 

Revolução Industrial: sistema 
fabril e classe operária; 

Aula expositiva dialogada 20/03 a 24/03 
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2.1. Identificar as 
características de 
contratos: social, 
de compra, venda e 
prestação de 
serviços e outros 
documentos legais 

 Direito Civil: 

pessoas físicas e 
jurídicas; 

obrigações; 

noções e modalidades 
de contratos 

 

Revolução Industrial: sistema 
fabril e classe operária; 
Geografia: A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção; 
 

Resolução de exercícios 27/03 a 31/03 

2.1. Identificar as 
características de 
contratos: social, 
de compra, venda e 
prestação de 
serviços e outros 
documentos legais 

noções e modalidades 
de contratos 

 

História: O liberalismo; 
A 2ª e a 3ª Revoluções 
Industriais; 

Pesquisa e debate 03/04 a 07/04 

2.2. Redigir 
contratos de 
compra e venda de 
bens e serviços e 
outros documentos 
legais. 

noções e modalidades 
de contratos 

 

História: O liberalismo; 
A 2ª e a 3ª Revoluções 
Industriais; 

Estudo de casos 10/04 a 13/04 

2.2. Redigir 
contratos de 
compra e venda de 
bens e serviços e 
outros documentos 
legais. 

3. Técnicas para 
elaboração de contratos 

comerciais: cláusulas; 

normas que regulam 
os contratos 

comerciais; confecção 
do documento 

Geografia: As formas de 
sociedade e espaço no mundo 
do capitalismo e do 
socialismo; Aula em laboratório para realização de 

trabalhos 
17/04 a 20/04 

2.2. Redigir 
contratos de 
compra e venda de 
bens e serviços e 
outros documentos 
legais. 

 

3. Técnicas para 
elaboração de contratos 

comerciais: cláusulas; 

normas que regulam 
os contratos 

comerciais; confecção 
do documento 

Geografia: As formas de 
sociedade e espaço no mundo 
do capitalismo e do 
socialismo; Aula em laboratório para realização de 

trabalhos 
24/04 a 28/04 
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4.1. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 
relações e 
atividades do 
Representante 
Comercial.  

5. Legislação aplicada à 
Representação 
Comercial – Lei nº 4886 
(09/12/1965); e Lei nº 
8420 (08/05/1992) 

História: Origem, 
transformação e 
características do Estado hoje 

Aula expositiva dialogada 02/05 a 05/05 

4.2. Interpretar 
contratos de 
Representação 
Comercial. 
4.3. Redigir 
contratos de 
Representação 
Comercial. 

5. Legislação aplicada à 
Representação 

Comercial – Lei nº 4886 
(09/12/1965); e Lei nº 

8420 (08/05/1992) 

História: Origem, 
transformação e 
características do Estado hoje 

Aula em laboratório para realização de 
trabalhos 

08/05 a 12/05 

3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

2. Fundamentos da 
legislação societária 

 

História: Origem, 
transformação e 
características do Estado hoje 

Aula expositiva dialogada 15/05 a 19/05 

3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

2. Fundamentos da 
legislação societária 

 

História: O trabalho na 
sociedade tecnológica, de 
consumo e de massa; 

Resolução de exercícios 22/05 a 26/05 
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3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

4. Legislação aplicada à 
organização de 
empresas; a contratos e 
transações comerciais, 
nacionais e  
internacionais; à 
classificação, à 
armazenagem, à 
manipulação e ao 
transporte de 
mercadorias 

História: O trabalho na 
sociedade tecnológica, de 
consumo e de massa; 

Aula expositiva dialogada e pesquisa 29/05 a 02/06 

3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

4. Legislação aplicada à 
organização de 
empresas; a contratos e 
transações comerciais, 
nacionais e  
internacionais; à 
classificação, à 
armazenagem, à 
manipulação e ao 
transporte de 
mercadorias 

História: O trabalho na 
sociedade tecnológica, de 
consumo e de massa; 

Revisão e avaliação escrita 05/06 a 09/06 

3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

4. Legislação aplicada à 
organização de 
empresas; a contratos e 
transações comerciais, 
nacionais e  
internacionais; à 
classificação, à 
armazenagem, à 
manipulação e ao 
transporte de 
mercadorias 

História: O trabalho na 
sociedade tecnológica, de 
consumo e de massa; 

Apresentação de seminário 12/06 a 14/06 
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3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

4. Legislação aplicada à 
organização de 
empresas; a contratos e 
transações comerciais, 
nacionais e  
internacionais; à 
classificação, à 
armazenagem, à 
manipulação e ao 
transporte de 
mercadorias 

História: O trabalho na 
sociedade tecnológica, de 
consumo e de massa; 

Apresentação de seminário e realização de 
atividades de recuperação continua 

19/06 a 23/06 

  
 

Revisão de conteúdos 26/06 a 30/06 

  
 

Plantão de dúvidas 03/07 a 05/07 

5.1. Criar 
procedimentos de 
trabalho para 
fornecedores e 
consumidores de 
acordo com a 
legislação vigente. 

6. Código de Defesa do 
Consumidor: 

dos direitos básicos 
do consumidor; 

da qualidade de 
produtos e serviços; 

da prevenção e da 
reparação dos danos; 

da proteção à saúde e 
segurança; 

História: O trabalho na 
sociedade tecnológica, de 
consumo e de massa; 

Debate 24/07 a 28/07 

5.2. Aplicar a 
legislação de 
defesa do 
consumidor. 

 

6. Código de Defesa do 
Consumidor: 

da responsabilidade 
pelo fato do produto e 

do serviço; da 
responsabilidade por 
vício do produto e do 
serviço; 

História: O trabalho na 
sociedade tecnológica, de 
consumo e de massa; 

Aula expositiva dialogada 31/07 a 04/08 
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5.3. Identificar 
relações protegidas 
pelo direito do 
consumidor. 

 

6. Código de Defesa do 

Consumidor:das 
práticas comerciais; 

das disposições 

gerais; da oferta; da 
publicidade 

História: Origem, 
transformação e 
características do Estado hoje 

Resolução de exercícios 07/08 a 11/08 

6.1. Identificar as 
diferenças na 
atuação do CONAR 
e Código de Defesa 
do Consumidor. 

6. Código de Defesa do 

Consumidorda oferta; 

da publicidade 

História: Origem, 
transformação e 
características do Estado hoje Apresentação de seminário 14/08 a 18/08 

.2. Adotar práticas 
aptas a evitarem 

propagandas 
abusiva 

6. Código de Defesa do 
Consumidor:; 

 das práticas 

abusivas; da cobrança 
de dívidas; 

dos bancos de dados 
e cadastros de 

consumidores das 
sanções administrativas 

História: Origem, 
transformação e 
características do Estado hoje 

Estudos de casos 21/08 a 25/08 

  

Geografia: integração dos 
espaços pela cidade, pelas 
relações de mercado e pelas 
comunicações; 

Revisão e avaliação escrita 28/08 a 01/09 

  
 Devolutiva da avaliação e atividades de 

recuperação continua  
04/09 a 06/09 

6.1. Identificar as 
diferenças na 
atuação do CONAR 
e Código de Defesa 
do Consumidor. 

7. CONAR: 

regulamentação 
publicitária 

Geografia: integração dos 
espaços pela cidade, pelas 
relações de mercado e pelas 
comunicações; 

Debate  11/09 a 15/09 

6.2. Adotar práticas 
aptas a evitarem 
propagandas 
abusiva 

7. CONAR: 

regulamentação 
publicitária 

História: O trabalho como 
produtor de cultura e a cultura 
do trabalho.; 

Aula expositiva dialogada 18/09 a 22/09 
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6.2. Adotar práticas 
aptas a evitarem 
propagandas 
abusiva 

7. CONAR: 

regulamentação 
publicitária 

História: O trabalho como 
produtor de cultura e a cultura 
do trabalho.; 

Aula em laboratório para pesquisa e realização 
de trabalhos 

25/09 a 29/09 

6.2. Adotar práticas 
aptas a evitarem 
propagandas 
abusiva 

7. CONAR: 

regulamentação 
publicitária 

História: O trabalho como 
produtor de cultura e a cultura 
do trabalho.; 

Apresentação de seminário 02/10 a 06/10 

3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

4. Legislação aplicada à 
organização de 
empresas; a contratos e 
transações comerciais, 
nacionais e  
internacionais; à 
classificação, à 
armazenagem, à 
manipulação e ao 
transporte de 
mercadorias 

Geografia: Os interesses 
econômicos e a degradação 
ambiental 

Aula em laboratório para pesquisa e realização 
de trabalhos 

16/10 a 20/10 

3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

4. Legislação aplicada à 
organização de 
empresas; a contratos e 
transações comerciais, 
nacionais e  
internacionais; à 
classificação, à 
armazenagem, à 
manipulação e ao 
transporte de 
mercadorias 

Geografia: integração dos 
espaços pela cidade, pelas 
relações de mercado e pelas 
comunicações; 

Aula em laboratório para pesquisa e realização 
de trabalhos 

23/10 a 27/10 

  
 

Revisão e avaliação escrita 31/10 a 01/11 
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3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

4. Legislação aplicada à 
organização de 
empresas; a contratos e 
transações comerciais, 
nacionais e  
internacionais; à 
classificação, à 
armazenagem, à 
manipulação e ao 
transporte de 
mercadorias 

História: O trabalho como 
produtor de cultura e a cultura 
do trabalho.; 

Devolutiva da avaliação e Apresentação de 
seminário 

06/11 a 11/11 

3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

4. Legislação aplicada à 
organização de 
empresas; a contratos e 
transações comerciais, 
nacionais e  
internacionais; à 
classificação, à 
armazenagem, à 
manipulação e ao 
transporte de 
mercadorias 

História: O trabalho como 
produtor de cultura e a cultura 
do trabalho.; 

Apresentação de seminário 13/11 a 14/11 

3. Aplicar a 
legislação que 
regulamenta as 

relações e 
atividades 

comerciais no país 

4. Legislação aplicada à 
organização de 
empresas; a contratos e 
transações comerciais, 
nacionais e  
internacionais; à 
classificação, à 
armazenagem, à 
manipulação e ao 
transporte de 
mercadorias 

Geografia: Os interesses 
econômicos e a degradação 
ambiental 

Apresentação de seminário 27/11 a 01/12 

  
 Revisão de conteúdos e realização de 

atividades de recuperação 
04/12 a 08/12 
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Plantão de dúvidas 11/12 a 15/12 
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Etec  

Plano de Curso nº 152 aprovado pela portaria Cetec nº 735 de 10 de setembro de 2015. 

Etec SEBRAE 

Código: 273 Município: São Paulo  

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional:  
Técnico em Marketing Integrado ao 
Ensino Médio   

Qualificação Profissional: 
Técnica de Nível Médio de Assistente de Vendas  

Área de conhecimento: Matemática e Ciências da Natureza 

Componente Curricular: Matemática  

Série: 1ª C. H. Semanal: 4 horas 

Professora: Rosania de Oliveira 

 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL – Ensino Médio 

 
 

Plano de Trabalho Docente – 2017 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

 
Reunião de Planejamento 
Reunião Didático-Pedagógica 01 /02  a  03 /02 

 

Apresentação do Componente Curricular de Matemática, 
conhecimentos que serão estudados na 1ª série do Ensino 

Médio. Apresentação da Professora para turma com o currículo 
acadêmico e profissional. Critérios de avaliação. Regras de 

convivência e dinâmica de apresentação dos alunos.  

 
06 /02  a  10 /02 

Álgebra – Conjunto Numéricos – introdução à Teoria dos Conjuntos 
Conceito de Conjuntos – Relação de Inclusão: Pertence, não 
pertence, está contido, não está contido, contém, não contém. 
Subconjuntos, conjunto das partes. 

Aula expositiva, com exploração do conteúdo do Livro Didático 
adotado pela escola, com explicação dos conhecimentos, 
aproveitando os conhecimentos dos alunos 

 
13 /02  a  17 /02 

Álgebra – conjuntos numéricos – Reunião e Intersecção de 
Conjuntos, Diferença de Conjuntos e Conjuntos Complementares. 
Propriedades, operações entre conjuntos.   

Continuação dos exemplos e aplicações dos conhecimentos 
sobre teoria dos conjuntos. Solicitação de execução de exercícios 
de fixação de exercícios propostos no livro didático. Auxílio 
individual para resolução dos exercícios, buscando tirar as 
dúvidas surgidas (recuperação contínua). Solicitação de pesquisa 
sobre Produtos Cartesianos.  
21/02/2017 – Avaliação diagnóstica 
28/02/2017 – Feriado Nacional – Carnaval  

 
20 /02  a  24 /02 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Conjuntos Numéricos: Conjunto dos Números Naturais e Conjunto 
dos Números Inteiros.   

Solicitação de trabalho em grupo para apresentação dos 
conjuntos numéricos. 
Resolução na lousa de alguns exercícios que provocaram maior 

dúvidas.  

Apresentação dos grupos dos conhecimentos sobre conjunto dos 

Números Naturais e Números Inteiros, com intervenção da professora 

complementando as informações ou reformulando conceitos. 

Marcação de atividade avaliativa para 24/03/2017 

Apresentação do Projeto Mate Math Cá.  
01/03/2017 – Feriado Nacional – Quarta-Feira de Cinzas 

 
01 /03  a  10 /03 

Conjuntos Numéricos: Conjunto dos Números Racionais e Conjunto 
dos Números Irracionais, Conjunto dos números Reais e Intervalos 
Reais.   

Apresentação dos grupos dos conhecimentos sobre conjunto dos 

Números Racionais, Irracionais, Reais e Intervalos Reais, com 

intervenção da professora complementando as informações ou 

reformulando conceitos. Solicitação de resolver os exercícios do livro 

didático.  

Orientação do Projeto Mate Math Cá. 

 
13 /03  a  17 /03 

Álgebra: Conjuntos Numéricos: Teoria dos Conjuntos, Conjunto dos 
números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e intervalos 
reais.  

Correção dos exercícios do solicitados que geraram maior dúvidas.  

Aplicação da avaliação escrita, individual e sem consulta. 

 
20 /03  a  24 /03 

Álgebra: Conjuntos Numéricos: Teoria dos Conjuntos, Conjunto dos 
números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e intervalos 
reais. 

 
Devolutiva da avaliação, com resolução das questões. Atividade de 
recuperação contínua: resolver os exercícios da avaliação e esclarecer as 
dúvidas das soluções.  

Orientação do Projeto Mate Math Cá. 
30/03/2017 – Reunião de Curso 

 
27 /03  a  31 /03 

Funções: Noção intuitiva de função, definição e reconhecimento de 
uma função. Funções Crescentes e decrescentes.   

 
Aula expositiva dialogada com apresentação de imagens e 
figuras para ilustrar o conteúdo. Aplicabilidade do conhecimento 
sobre funções. Exemplos práticos.  
Solicitação de pesquisa sobre função bijetora, sobrejetora 
e injetora para a próxima semana.  
 
07/04/2017–Entrega de Resultado de Avaliação à Secretaria Acadêmica 

 
03 /04  a  07 /04 
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Funções: Domínio, contradomínio e imagem de uma função.  
Gráficos de uma função – funções bijetora, injetora e sobrejetora 
 

Explicação sobre funções, utilizando material de apoio 
preparado pela professora. Exercícios de fixação de 
aprendizagem. 
Recepção das pesquisas solicitadas. 
Orientação do Projeto Mate Math Cá. 
Marcar atividade avaliativa sobre funções para próxima 
semana.  
13/04/2017 – Conselho de Classe Intermediário 
14/04/2017 – Feriado Nacional – Paixão de Cristo 

 
10 /04  a  14 /04 

Funções: Noção intuitiva de função, definição e reconhecimento de 
uma função. Funções Crescentes e decrescentes. Domínio, 
contradomínio e imagem de uma função.  Gráficos de uma função 
– funções bijetora, injetora e sobrejetora. 

Atividade avaliativa sobre funções em dupla.  
21/04/2017 – Feriado Nacional – Tiradentes 

 
17 /04  a  21 /04 

Funções: Noção intuitiva de função, definição e reconhecimento de 
uma função. Funções Crescentes e decrescentes. Domínio, 
contradomínio e imagem de uma função.  Gráficos de uma função 
– funções bijetora, injetora e sobrejetora. 

Devolutiva da atividade avaliativa com esclarecimento de 
dúvidas e recuperação dos conceitos que não foram absorvidos 
de forma satisfatória.  
Orientação do Projeto Mate Math Cá. 

 
24 /04  a  28 /04 

Funções: Classificação de uma função, função composta e inversa. 

 
Aula expositiva, com explicação dos conceitos, exemplos de 
aplicabilidade dos conhecimentos e exercícios de fixação da 
aprendizagem.  
01/05/2017 – Feriado Nacional – Dia do Trabalho 
02 a 05/05/2017 – Semana Paulo Freire 
06/05/2017 – Reunião Didático-Pedagógica   

 
01 /05  a  05 /05 

Função Afim: definição, casos particulares, taxa de variação, 
gráfico de uma função afim. 

Aula expositiva dialogada com apresentação de imagens e 
figuras para ilustrar o conteúdo. Aplicabilidade do conhecimento 
sobre funções. Exemplos práticos. Exercícios de Fixação da 
aprendizagem.  
Solicitação de pesquisa sobre Potenciação e propriedades 
da potenciação para entrega na próxima semana.  

 
08 /05  a  13 /05 
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Função Afim: Inequações: Produto, quociente – Sistema de 
Inequações. 

Aula prática com resolução das questões propostas nos 
exercícios dados, com recuperação dos alunos que 
apresentaram dificuldades.  
Orientação do Projeto Mate Math Cá. 
Recepção das pesquisas sobre potenciação solicitado na 
semana anterior.  
Marcar atividade avaliativa para o dia 26/05/2017 

 
15 /05  a  19 /05 

Função Afim: definição, casos particulares, taxa de variação, 
gráfico. Inequações: Produto, quociente – Sistema de Inequações. 

Atividade avaliativa escrita, individual e sem consulta  
 
25/05/2017 – Reunião de Curso 

 
22 /05  a  26 /05 

Função Afim: definição, casos particulares, taxa de variação, 
gráfico. Inequações: Produto, quociente – Sistema de Inequações. 

Devolutiva da atividade avaliativa com esclarecimento de 
dúvidas e recuperação dos conceitos que não foram absorvidos 
de forma satisfatória. 

 
29 /05  a  02 /06 

Função Quadrática: Situações em que aparecem resoluções de 
problemas com equações do 2º grau. Vértice da parábola, valor 
máximo e mínimo.  

Aula expositiva com apresentação de aplicações dos 
conhecimentos sobre funções quadráticas.  
Solicitação de pesquisa sobre resolução de equações 
quadráticas por fatoração para entrega na próxima 
semana. 
Orientação do Projeto Mate Math Cá. 
Marcada avaliação para o dia 23/06/2017 

 
05 /06  a  09 /06 

Estudo do sinal de uma função quadrática – Inequação do 2º grau. 
Zeros de uma função quadrática e gráficos destas funções. 

Exercícios de fixação de aprendizagem, com resolução de 
equações e inequações do segundo grau.  
Recepção das pesquisas sobre resolução de equações 
quadráticas por fatoração.  
Orientação do Projeto Mate Math Cá. 
15/06/2017 – Feriado Nacional – Corpus Christi 

 
12 /06  a  16 /06 

Estudo do sinal de uma função quadrática – Inequação do 2º grau. 
Zeros de uma função quadrática e gráficos destas funções. Atividade avaliativa escrita, individual e sem consulta 

 
19 /06  a  24 /06 

Estudo do sinal de uma função quadrática – Inequação do 2º grau. 
Zeros de uma função quadrática e gráficos destas funções. 

Devolutiva das atividades avaliativas  
Análise do desempenho individual do semestre.  
Atividade de Recuperação Contínua.  
01/07/2017 – Reunião de Planejamento  

 
26 /06  a  01 /07 
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Estudo do sinal de uma função quadrática – Inequação do 2º grau. 
Zeros de uma função quadrática e gráficos destas funções. 

 
Aula expositiva com apresentação dos conceitos, exemplos e 
aplicabilidade do conhecimento. Exercícios de fixação de 
aprendizagem.  
Marcada atividade em grupo para próxima semana.  
03/07/2017 – Entrega de Resultado de Avalição à Secretaria Acadêmica 
07/07/2017 – Conselho de Classe Intermediário 

 
03 /07  a  07 /07 

Estudo do sinal de uma função quadrática – Inequação do 2º grau. 
Zeros de uma função quadrática e gráficos destas funções. 

Resolução das questões sobre função Modular e 
esclarecimento de dúvidas dos exercícios solicitados.  
Atividade em dupla sobre função modular.  

 
18 /07  a  21 /07 

Estudo do sinal de uma função quadrática – Inequação do 2º grau. 
Zeros de uma função quadrática e gráficos destas funções. 

 
Devolutiva da atividade sobre função modular.  
29/07/2017 – Reposição de aula referente 16 de junho – sexta-feira 

 
24 /07  a  29 /07 

Função exponencial tipos: revisão de propriedades básicas de 
potenciação. Reconhecimento de uma função exponencial. 

Aula expositiva dialogada com apresentação de imagens e 
figuras para ilustrar o conteúdo. Aplicabilidade do conhecimento 
sobre funções exponenciais. Exemplos práticos. Lista de 
exercícios.  
Solicitação de pesquisa sobre Notação Científica e 
Propriedades dos Logaritmos para próxima aula. 
Orientação do Projeto Mate Math Cá. 

 
31 /07  a  04 /08 

Função exponencial tipos: revisão de propriedades básicas de 
potenciação. Reconhecimento de uma função exponencial. Função 

exponencial:  Inequações exponenciais. 

Resolução dos exercícios solicitados, buscando atender 
individualmente aos alunos, esclarecendo dúvidas. 
Recepção das pesquisas solicitadas.   

 
07 /08  a  11 /08 

Função exponencial tipos: revisão de propriedades básicas de 
potenciação. Reconhecimento de uma função exponencial. Função 

exponencial:  Inequações exponenciais. 

Atividade avaliativa em dupla, para fixar a aprendizagem e 
proporcionar recuperação contínua ao aluno.  
 
19/08/2017 – Reunião Didático-Pedagógica 

 
14 /08  a  19 /08 

Função exponencial tipos: revisão de propriedades básicas de 
potenciação. Reconhecimento de uma função exponencial. Função 

exponencial:  Inequações exponenciais. 

Devolutiva da atividade avaliativa, com o desempenho 
individual e análise do aproveitamento do aluno.  
23/08/2017 – Reunião  de Curso 

 
21 /08  a  25 /08 

Função exponencial tipos: revisão de propriedades básicas de 
potenciação. Reconhecimento de uma função exponencial. Função 

exponencial:  Inequações exponenciais 

Aula expositiva, com apresentação dos conceitos de logaritmos 
e a utilização do conhecimento no dia a dia.  
Marcar atividade avaliativa para 08/09/2017. 
Orientação do Projeto Mate Math Cá. 
07/09/2017 – Feriado Nacional – Independência do Brasil  

 
28 /08  a  01 /09 
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Função exponencial tipos: revisão de propriedades básicas de 
potenciação. Reconhecimento de uma função exponencial. Função 

exponencial:  Inequações exponenciais 

Exercícios de resolução de problemas com os conhecimentos 
de módulos. Resolução dos exercícios propostos.  
04 a 06/09/2017 – Semana SIPAT 

 
04 /09  a  08 /09 

Função Modular: Módulo de um número real; distância de dois 
pontos na reta real – definição, gráficos e tipos. Inequações 
modulares. 

Atividade avaliativa sobre logaritmos, em dupla.  
 
16/09/2017 – Reposição referente ao dia 1º de março- quarta-feira 

 
11 /09  a  16 /09 

Função Modular: Módulo de um número real; distância de dois 
pontos na reta real – definição, gráficos e tipos. Inequações 
modulares. 

Devolutiva da atividade avaliativa, com resolução das questões 
da avaliação, esclarecendo dúvidas e demonstrando as 
soluções.  
Orientação do Projeto Mate Math Cá. 
23/09/2017 – Reposição referente ao dia 8 de setembro- sexta-feira 

 
18 /09  a  23 /09 

Função Modular: Módulo de um número real; distância de dois 
pontos na reta real – definição, gráficos e tipos. Inequações 
modulares. 

Aula expositiva com apresentação de propriedades da 
potenciação, aproveitando os conhecimentos prévios dos 
alunos e buscando correlacionar a teoria com a prática. 
Exemplos. 
25/09/2017 – Entrega de Resultado de Avalição à Secretaria Acadêmica 
29/09/2017 – Conselho Intermediário 
30/09/2017 – Reunião Didático-Pedagógica 

 
25 /09  a  30 /09 

Função Modular: Módulo de um número real; distância de dois 
pontos na reta real – definição, gráficos e tipos. Inequações 
modulares. 

Exercícios práticos, com aplicação dos conhecimentos 
estudados. Resolução dos exercícios propostos. 
Marcada atividade avaliativa para próxima 27/10/2017. 
Orientação do Projeto Mate Math Cá.  
07/10/2017 – Reposição referente ao dia 9 de outubro- segunda-feira 

 
02 /10  a  07 /10 

Função Modular: Módulo de um número real; distância de dois 
pontos na reta real – definição, gráficos e tipos. Inequações 
modulares. 

Aula expositiva com apresentação de Exemplos e Exercícios de 
fixação da aprendizagem.   
12/10/2017 – Feriado Nacional – Dia de Nossa Senhora Aparecida 

 
09 /10  a  13 /10 

Função Modular: Módulo de um número real; distância de dois 
pontos na reta real – definição, gráficos e tipos. Inequações 
modulares. 

Continuação dos exemplos e Correção dos exercícios 
propostos.  
Solicitação de pesquisa sobre Estatística 
21/10/2017 – Reposição referente ao dia 10 de outubro- terça-feira 

 
16 /10  a  21 /10 

Função exponencial tipos: revisão de propriedades básicas de 
potenciação. Reconhecimento de uma função exponencial. Função 
exponencial:  Inequações exponenciais. Função Modular: Módulo 
de um número real; distância de dois pontos na reta real – 
definição, gráficos e tipos. Inequações modulares. 

Atividade avaliativa escrita, individual e sem consulta.  
 
 
26/10/2017 – Reunião de Curso 

 
23 /10  a  27 /10 
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Função exponencial tipos: revisão de propriedades básicas de 
potenciação. Reconhecimento de uma função exponencial. Função 
exponencial:  Inequações exponenciais. Função Modular: Módulo 
de um número real; distância de dois pontos na reta real – 
definição, gráficos e tipos. Inequações modulares. 

Devolutiva da atividade avaliativa  
Recuperação contínua: resolução das questões da avaliação, 
com esclarecimento das dúvidas individuais.  
 
02/11/2017 – Feriado Nacional – Dia de Finados  

 
30 /10  a  03 /11 

Função Logarítmica – definição, consequências da definição, 
propriedades dos logaritmos, propriedades logarítmicas. 
Inequações Logarítmicas – Gráficos 

Aula expositiva, aproveitando os conhecimentos prévios e os 
adquiridos com a atividade de pesquisa solicitada.  
Recepção das pesquisas sobre Estatística.  
Orientação do Projeto Mate Math Cá. 
11/11/2017 – Reposição referente ao dia 11 de outubro- quarta-feira 

 
06 /11  a  11 /11 

Função Logarítmica – definição, consequências da definição, 
propriedades dos logaritmos, propriedades logarítmicas. 
Inequações Logarítmicas – Gráficos 

Exercícios de fixação da aprendizagem.  
Marcação de atividade avaliativa para 01/12/2017  
15/11/2017 – Feriado Nacional – Proclamação da República.  
16 e 17/11/2017 – Feira do Empreendedorismo  

 
13 /11  a  17 /11 

Função Logarítmica – definição, consequências da definição, 
propriedades dos logaritmos, propriedades logarítmicas. 
Inequações Logarítmicas – Gráficos 

Correção dos exercícios e esclarecimento de dúvidas 
individuais.  
 
20/11/2017 – Feriado Municipal – Consciência Negra 
 

 
20 /11  a  24 /11 

Função Logarítmica – definição, consequências da definição, 
propriedades dos logaritmos, propriedades logarítmicas. 
Inequações Logarítmicas – Gráficos 

Atividade avaliativa escrita, individual e sem consulta.  
 
02/12/2017 – Reposição de aula referente 13 de outubro – sexta-feira – 
Feira Tecnológica 

 
27 /11  a  02 /12 

Função Logarítmica – definição, consequências da definição, 
propriedades dos logaritmos, propriedades logarítmicas. 
Inequações Logarítmicas – Gráficos 

 
Atividades de Recuperação contínua para os alunos que não 
alcançaram um desempenho satisfatório. 
09/12/2017 – Jogos Interclasses - Reposição de aula referente 03 de 
novembro – sexta-feira 

 
04 /12  a  09 /12  

 

Confraternização de final de semestre, perspectivas para o 
próximo ano.  
14/11/2017– Entrega de Resultado de Avaliação à Secretaria Acadêmica 
15/12/2017 – Reunião de Planejamento  

 
11 /12  a  15 /12 

 
18/12/2017 – Conselho de Classe Final  
18/12/2017 – Reunião de Planejamento  

 
18 /12  a  23 /12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

 Apresentação das diretrizes e processo de avaliação. 

 Apresentação de regras de convivência.  

 Dinâmica de entrosamento 
 

 Exposição sobre o significado de diretrizes e como serão 
aplicadas.  

 Discussão através de interpretação de imagens sobre as 
regras a serem respeitadas para um bom relacionamento 
dentro da instituição. 

 Dinâmica com uso de tabuleiro com perguntas de auto 
apresentação e relacionadas à gramática da língua 
portuguesa.  

 
07 / 02 

 Língua e Linguagem 

 Linguagem verbal, não verbal e mista 

 Aula expositiva dialogada sobre a diferença entre língua e 
linguagem. 

 Aula expositiva dialogada sobre a diferença entre 
linguagem verbal, não verbal e mista e atividade em 
grupo de interpretação de campanhas publicitárias com 
destaque para o locutor, locutário e mensagem.  

 
14 / 02 

 O que é Literatura? 

 Linguagem literária e não literária 

 Aula expositiva e discussão sobre a importância da 
literatura para a cultura de um local. 

 Comparação de textos para diferenciar a linguagem 
literária da não literária.  

 Atividade em grupo para escolher e apresentar um texto 
literário que represente a cultura brasileira.  

 
21 / 02 

 Conotação e denotação 

 Gêneros do discurso 

 Gêneros literários  
 

 Aula expositiva dialogada sobre e atividade de 
interpretação de texto. Página 32 do livro didático.  

07/03 
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 Variedades linguísticas 

 Aula expositiva dialogada sobre os tipos de variedades 
linguísticas e atividade de interpretação de texto. Páginas 
39 a 44 do livro didático.  

 Atividade de reflexiva sobre a relação da modalidade oral 
e da escrita.  
 

14/03 
 

 Figuras de linguagem 

 Gênero textual poema 

 Aula expositiva sobre as figuras de linguagem e 
interpretação de texto. Página 56 do livro didático.  

 Aula expositiva sobre as características do poema e 
recitação de alguns previamente selecionados.  

 
21/03 

 Avaliação 

 Gênero textual poema  

 Avaliação com questões objetivas e discursivas sobre 
linguagem verbal, não verbal e mista, gêneros literários, 
variedades linguísticas, figuras de linguagem e poema.  

 Produção de um poema. 

 
28/03 

 Poema  

 Acentuação 

 Entrega e leitura dos poemas produzidos.  

 Aula expositiva dialogada sobre regras de acentuação e 
atividade com ênfase na importância da acentuação na 
coerência do texto.  Páginas 241 a 246 do livro didático.  

04/04 

 Literatura portuguesa: da Idade Média  
 Aula expositiva sobre a era medieval, as cantigas de 

amigo, de amor, de escárnio e de maldizer. Páginas 95 a 
97 do livro didático.  

11/04 

 O Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente 

 Aula expositiva sobre o autor. Página 101 do livro 
didático.  

 Leitura da primeira parte da obra.  

18/04 

 O Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente 

 Classicismo  

 Soneto de Camões e fragmento de Os lusíadas 

 Leitura da segunda parte da obra. Discussão sobre os 
personagens e adaptação ao contexto atual.  

 Aula expositiva dialogada sobre o Classicismo e sobre o 
poeta português Camões.  

25/04 

 Semana Paulo Freire  02/05 

 Intertextualidade, interdiscursividade e paródia 

 Aula expositiva dialogada e atividade das páginas 131 e 
132 do livro didático.   

 Produção de uma paródia  

09/05 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 

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

 

 Avaliação de Língua Portuguesa e Literatura 

 Camões e a intertextualidade.  

 Avaliação com questões objetivas e discursivas sobre 
acentuação, Classicismo, O Auto da Barca do Inferno e 
Intertextualidade.  

 Interpretação de poemas de Camões.  

16/05 

 Relato Pessoal 
 Atividade das páginas 133 e 134 do livro didático. 

 Produção de um relato pessoal.  
23/05 

 Relato Pessoal 

 Semântica: sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, 
polissemia e ambiguidade. 

 Entrega e leitura dos relatos pessoais.  

 Aula expositiva dialogada e atividades das páginas 140 a 
142 do livro didático.  

30/05 

 Pontuação como elemento de coesão e coerência textual  Aula expositiva dialogada e atividades.  06/06 

 O Quinhentismo no Brasil.  

 Características do texto descritivo 
 

 Interpretação de trechos da carta de Pero Vaz de 
Caminha e do poema de José de Anchieta, destacando 
seu caráter descritivo. Páginas 146 a 151 do livro didático.  

 Aula expositiva sobre as características do gênero.  

13/06 

 Avaliação de Língua Portuguesa e Literatura 

 O texto descritivo 

 Avaliação individual com questões objetivas e discursivas 
sobre o Quinhentismo, Gil Vicente, Camões e pontuação, 
semântica e intertextualidade 

 Produção de um texto descritivo.  

20/06 

 O texto publicitário  

 Análise minuciosa de textos publicitários. 

 Produção de um texto publicitário. 
 

27/06 

 Características do texto narrativo. 

 Indicação da leitura Minha Vida de Menina, de Helena Morley 

 Reflexão sobre o primeiro semestre 

 Aula expositiva dialogada sobre o gênero.  

 Apresentação da autora e dos principais personagens da 
obra.  

 Dinâmica em grupo para retomar o conteúdo aprendido  

04/07 

 Obra Minha Vida de Menina, de Helena Morley  
 Atividade dialogada com base na leitura da obra, 

destacando as características da narrativa.  
25/07 

 E-mail e níveis de linguagem 

 Aula expositiva sobre a estrutura de um e-mail, 
destacando os níveis de linguagem. 

 Produção de diferentes mensagens para a prática dos 
níveis de linguagem adequados para cada contexto.  

01/08 
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   Os Gêneros instrucionais 

 Aula expositiva sobre as características do gênero, 
comparação com os gêneros narrativo e descritivo, 
interpretação de textos injuntivos, produção de textos 
instrucionais. Páginas 188 a 193 do livro didático.  

08/08 

 Sons e letras 

 Ortografia 

 Aula expositiva sobre ortoepia e prosódia. 

 Atividades do livro didático páginas 202 a 204  

 Dinâmica baseada nas atividades das páginas 218 e 219 
do livro didático. 

15/08 

  A linguagem do Barroco 

 O Barroco em Portugal 

 Aula expositiva e reflexiva sobre o termo barroco e suas 
características. 

 Aula expositiva sobre Padre Antônio Vieira e leitura do 
fragmento do Sermão da sexagésima. Páginas 182 a 185 
e 209 do livro didático.  

22/08 

 O Barroco no Brasil 
 Aula expositiva sobre as características do período 

literário no Brasil e interpretação de poemas de Gregório 
de Matos. Páginas 227 a 231 do livro didático.  

29/08 

 O seminário 

 Aula expositiva sobre as características do gênero.  

 Divisão de temas e grupos para a apresentação do 
Seminário. Páginas 234 a 240 do livro didático. 

05/09 

 Avaliação  
 Avaliação com questões objetivas e discursivas sobre os 

gêneros instrucionais, o e-mail, ortografia, ortoepia, 
prosódia e o barroco.  

12/09 

 O seminário  Apresentação dos seminários.  19/09 

 O artigo de opinião 

 A argumentação 

 Aula expositiva sobre as características do gênero e as 
diferentes formas de argumentação. Páginas 288 a 292 
do livro didático.  

26/09 

 O cartum e a charge 

 Aula expositiva sobre as características do gênero e 
interpretação de algumas charges e cartuns.  

 Revisão das figuras de linguagem. 

 Produção de uma charge a partir de tema previamente 
definido 

03/10 
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 Formação de palavras 
 Aula expositiva dialogada sobre os processos de 

formação de palavras e atividades. Páginas 293 a 301 do 
livro didático.  

17/10 

 A linguagem do Arcadismo e o Arcadismo em Portugal 

 Aula expositiva dialogada sobre as características do 
período literário. Páginas 262 a 264 do livro didático. 

 Interpretação de fragmentos de Marília de Dirceu e de 
sonetos de Bocage.  

24/10 

 O Arcadismo no Brasil 

  Aula expositiva dialogada sobre as características do 
período literário no Brasil e principais autores.  

 Interpretação de poemas de Cláudio Manuel da Costa e 
Tomás Antônio Gonzaga. Páginas 304 a 309 do livro 
didático.  

31/10 

 O debate  

 Aula expositiva sobre o gênero. Página 270 do livro 
didático.  

 Organização de um debate e escolha do tema.  

7/11 

 O debate  Produção e apresentação do debate.  14/11 

 Avaliação 

 Relatório  

 Avaliação com questões discursivas e objetivas sobre os 
gêneros estudados, o Arcadismo e formação de palavras 

 Aula expositiva e produção de um relatório referente ao 
debate realizado.  

21/11 

 O Requerimento  Aula expositiva e produção de um requerimento. 28/11 

 Referências bibliográficas  
 Aula expositiva sobre as normas da ABNT para 

referências bibliográficas. 
05/12 

 Autoavaliação 

 Dinâmica de autoavaliação dos alunos referente ao 
empenho nos estudos, dificuldades e conquistas durante 
o ano e projeção para o próximo ano.  

 Leitura de textos produzidos durante o ano pelos alunos.  

12/12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1.0 Materiais da Natureza 
1.1 Petróleo: formação, utilização, purificação, reações de 
combustão e impactos ambientais. 

Aula teórica expositiva com discussão e debate em sala de 
aula, utilizando texto que abordam o uso de combustíveis na 
atualidade.  

 
09/02 a 09/03 

1.2 Carvão: formação, utilização e impactos ambientais. 
Aula teórica e expositiva e aula prática envolvendo o uso do 
carvão no processo de tratamento de água. 

 
16/03 a 23/03 

1.3 Extraindo sal do mar e metais da natureza  
Aula teórica expositiva com discussão e debate em sala de 
aula  

 
30/03 a 06/04 

1.4 Tipos de substâncias e propriedades gerais das substâncias 
Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades.  

 
13/04 a 27/04 

1.5 Elementos químicos: descoberta dos elementos químicos 
Aula teórica expositiva com discussão e debate em sala de 
aula. 

 
04/05 a 11/05 

2.0 Primeiros Modelos de Construção da Matéria 
2.1 Modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.  

Aula teórica expositiva com discussão e debate em sala de 
aula. Utilização de vídeos e animações que auxiliam na 
compreensão dos modelos.  

 
11/05 a 25/05 

2.2 Linguagem química: símbolos, número atômico, massa atômica, 
isóbaros, isótopos e isótopos.  

Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. 

01/06 a 08/06 

3.0 Propriedades das Substâncias e Ligações Químicas 
3.1 Tabela Periódica e Propriedades Periódicas 

Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades 

 
08/06 a 29/06 

3.2 Teoria do octeto de ligações químicas (Iônica, Covalente e 
Coordenada) 

Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. 

27/07 a 14/09 

4.0 Reconhecendo e Identificando as Transformações Químicas  
4.1 Funções Inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos 

Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. 

21/09 a 28/09 
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4.2 Reações Químicas – Mecanismos: dupla troca, síntese, 
decomposição e oxidorredução 

Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. Aula prática possibilitando 
que o aluno consiga identificar uma reação química.  

05/10 a 02/11 

4.3 Reações de Combustão e Termoquímica 
Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. 

09/11 a 16/11 

5.0 Química da Atmosfera 
5.1 Chuva Ácida 
5.2 Efeito Estufa e Aquecimento Global 

6.0 Química da Hidrosfera 
6.1 Impactos ambientais 
6.2 Tratamento de água  

Apresentação de Seminários 
23/11 a 07/12  
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Apresentação do professor e dos critérios de avaliação.  
 

08/02 

O que Estuda a Sociologia? Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

15/02 

Bases de estudo da Sociologia.  Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

22/02 

As instituições sociais, a organização da sociedade e a formação da 
identidade individual 

Trabalho em equipe 
 

22/02 

As instituições sociais, a organização da sociedade e a formação da 
identidade individual 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

08/03 

Classes Sociais e Desigualdade Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

15/03 

Família. Religião. Estado. Meios de comunicação em massa  
 

22/03 

Religião e Sociedade Aula dialogada e debate. 29/03 

Avaliação do conteúdo do I Bimestre  
05/04 

 

Estratificação e mobilidade social Aula dialogada e debate. 12/04 

Sociedades estamentais (Idade Média e Revolução Francesa) Debate 19/04 
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Burguesia e Proletariado Aula expositiva e dialogada 26/04 

Semana Paulo Freire 
 

Aula expositiva e dialogada 03/05 

Tipos de estratificação social. Divisão da sociedade. Mobilidade social Aula expositiva e dialogada 10/05 e 17/05 

Exibição do curta “Ilha das Flores” Exibição de Filme 24/05 

Desigualdade no Brasil Contemporâneo Debate 01/06 

Origens da Desigualdade no Brasil Exibição de audiovisual 14/06 

Revisão do II Bimestre Aula expositiva e dialogada 21/06 

Avaliação sobre Desigualdade  28/06 

Avaliação de Recuperação  26/07 

O trabalho como fundamento da construção da sociedade Aula expositiva e dialogada 26/07 

O trabalho em diferentes tempos e sociedades. Repercussões das 
mudanças sociais no mundo do trabalho. 

Trabalho em Equipe 02/08 

Marxismo. Aula expositiva e dialogada 09/08 

I Revolução Industrial Aula expositiva e dialogada 16/08 

II Revolução Industrial Aula expositiva e dialogada 23/08 e 30/08 
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III Revolução Industrial Aula expositiva e dialogada 06/09 

Impacto da Tecnologia nos dias de hoje Aula expositiva e dialogada 13/09 

Max Weber Aula expositiva e dialogada 20/09 

Emile Durkheim Aula expositiva e dialogada 27/09 

Debate sobre o filme Aula expositiva e dialogada 27/09 

Atividade de Recuperação  Aula expositiva e dialogada 04/10 

O poder das comunicações na vida cotidiana Aula expositiva e dialogada 11/10 

Diálogo Inter-religioso Aula expositiva e dialogada 18/10 

Exibição do filme “Rede de Intrigas”. Seminário 25/10 

Exibição do filme “Rede de Intrigas”. Seminário 01/11 

Política e Sistema Eleitoral Seminário 08/11 

Como Funciona o Sistemas Parlamentarista e Presidencialista Aula expositiva e dialogada 15/11 

Avaliação de conteúdo do Quarto Bimestre  22/11 

Recuperação (Nova Avaliação Escrita)  29/11 
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Debate será realizado com preposição de aula invertida (alunos irão 
propor o tema) 

Debate 6/12 

Auto avaliação docente.  13/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Aplicativos Informatizados                                                          Série:I 
 

 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
(Dia e Mês) 

 

 
 

 

Reunião de Planejamento 
 

 

01 / 02 a 04 / 02 

1.  
 

 1. Funções básicas do sistema 
operacional e gerenciamento de 
arquivos. 
 

 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

 

Introdução a Hardware e Software, exemplos de 

Softwares utilizados no cotidiano das empresas. 

Estrutura de um computador, Hardware, como o 

Hardware trabalha com o Software. 

 

09 / 02 a 23/02  

1.  
 

1.Funções básicas do sistema 
operacional e gerenciamento de 
arquivos. 
 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Introdução a Hardware e Software, exemplos de 

Softwares utilizados no cotidiano das empresas. 

Estrutura de um computador, Hardware, como o 

Hardware trabalha com o Software. 

 

 

24 / 02 a 01/03 

2.1.  

1. Funções básicas do sistema 
operacional e gerenciamento de 
arquivos 
 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Introdução a Hardware e Software, exemplos de 

Softwares utilizados no cotidiano das empresas. 

Estrutura de um computador, Hardware, como o 

Hardware trabalha com o Software. 

 

02/03 a 10/03 

2.1.  

1. Funções básicas do sistema 
operacional e gerenciamento de 
arquivos 
 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Atividade Avaliativa – Projeto Cyberbullying 

11 /03 a 22/03 

2.1.  

2. Fundamentos do Sistema 

Operacional Windows e dos 

aplicativos do Pacote Office: 

processadores de texto: 

formatação básica; 

organogramas; desenhos; 

figuras; mala direta; etiquetas  

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
Gráficos Conceitos de sistema operacional, utilizando o 

Windows e seus recursos. 
Ferramentas do Word e normas da ABNT. 

 

 

23/04 a 10/04 
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2.1.  

software para a criação e 
apresentação de slides 
(Power Point): 
o criação de modelos de 
apresentação, efeitos e 
transições de slides, 
apresentação prática, 
clara e objetiva, etc 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Conceitos de sistema operacional, utilizando o 

Windows e seus recursos. 
Utilização do Power Point e formatação de 

documentos. 
Exercícios durante a aula. 

 

 

 12/03 a 25/04 

2 
 

software para a criação e 
apresentação de slides 
(Power Point): 
o criação de modelos de 
apresentação, efeitos e 
transições de slides, 
apresentação prática, 
clara e objetiva, etc 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Conceitos de sistema operacional, utilizando o 

Windows e seus recursos. 
Utilização do Power Point e formatação de 

documentos. 
Debate 
 

 

 

 26/04 a 10/05 

2 
 

software para a criação e 
apresentação de slides 
(Power Point): 
o criação de modelos de 
apresentação, efeitos e 
transições de slides, 
apresentação prática, 
clara e objetiva, etc 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Conceitos de sistema operacional, utilizando o 

Windows e seus recursos. 
Utilização do Power Point e formatação de 

documentos. 
Seminários 

 

 

 13/05 a 25/05 

2 
 

software para a criação e 
apresentação de slides 
(Power Point): 
o criação de modelos de 
apresentação, efeitos e 
transições de slides, 
apresentação prática, 
clara e objetiva, etc 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Conceitos de sistema operacional, utilizando o 

Windows e seus recursos. 
Utilização do Power Point e formatação de 

documentos. 
Atividade Avaliativa 

 

 

 26/05 a 05/06 

  

 Projeto  
Equipe Sebrae 
 

  

11/05 
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3 

2. Softwares para utilização em 
marketing: 

Excel) 
para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 
relatórios, etc; 

Gráficos 
Funções 

Trabalhando com elaboração de planilhas no Excel, 

além de gráficos, formulas, filtros e planilhas 

eletrônicas utilizadas na área administrativa, para 

manipular os dados.  
Exercícios durante a aula. 

06/07 a 28/06 

 Revisão do Conteúdo e plantão de dúvidas 
01/07 

 Recesso escolar 
07/07 a 22/07 

3 

2. Softwares para utilização em 
marketing: 

Excel) 
para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 
relatórios, etc; 

Gráficos 
Funções 

Trabalhando com elaboração de planilhas no Excel, 

além de gráficos, formulas, filtros e planilhas 

eletrônicas utilizadas na área administrativa, para 

manipular os dados.  
Exercícios durante a aula. 

23/07 a 28/07 

3 
 

2. Softwares para utilização em 

marketing: 
Excel) 

para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 
relatórios, etc; 

Funções 
Gráficos 

Trabalhando com elaboração de planilhas no Excel, 

além de gráficos, formulas, filtros e planilhas 

eletrônicas utilizadas na área administrativa, para 

manipular os dados.  
Exercícios durante a aula. 

 

01/08 a 12/08 

3  

2. Softwares para utilização em 

marketing: 
 

brilho, contraste, correções, 
saturação, recortes, 
sobreposição, camadas, 
edição de cor, retoques, 
efeitos visuais, etc 

Funções 
Gráficos 

Trabalhando Imagens no Photoshop 
Correção de imagens 
 

13/08 a 31/08 

3  

brilho, contraste, correções, 
saturação, recortes, 
sobreposição, camadas, 
edição de cor, retoques, 
efeitos visuais, etc 

Funções 
Gráficos 

Ferramentas do Photoshop. 
Principais ferramentas de correção de imagens 

01/09  a 16/09 
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2 

2. Softwares para utilização em 
marketing: 

Excel) 
para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 
relatórios, etc; 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
Gráficos 

Trabalhando com correção de imagens e criação de 

novas no photoshop 
 

Atividade Avaliativa - Excel 

25/08 a 15/09 

2 

2. Softwares para utilização em 
marketing: 

Excel) 
para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 
relatórios, etc; 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
Gráficos 

Trabalhando com elaboração de planilhas no 

Exercícios durante a aula. 
Atividade de Recuperação  

16/09 a 30/09 

2 

2. Softwares para utilização em 
marketing: 

Excel) 
para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 
relatórios, etc; 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
Gráficos Trabalhando com elaboração de planilhas no Excel  

Exercícios durante a aula. 

01/10 a 15/10 

2 

2. Softwares para utilização em 
marketing: 

Excel) 
para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 
relatórios, etc; 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
Gráficos Trabalhando com elaboração de planilhas no Excel.  

Exercícios durante a aula. 

15/10 a 31/10 

3 

2. Softwares para utilização 
em 
marketing: 
planilha eletrônica (Excel) 
para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 
relatórios, etc; 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Seleção de arquivos da Internet, conceitos de 

ferramentas do google. 
Criação de blog, ferramentas que possibilitam o 

desenvolvimento. 
Atividade Avaliativa 

01/11 a 15/11 
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2.2 

2. Softwares para utilização 
em 
marketing: 
planilha eletrônica (Excel) 
para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 

relatórios, etc; 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Seleção de arquivos da Internet, conceitos de 

ferramentas do google. 
Criação de blog, ferramentas que possibilitam o 

desenvolvimento. 
Atividade de recuperação 

16/11 a 30/11 

2.2 

2. Softwares para utilização 
em 
marketing: 
planilha eletrônica (Excel) 
para formatação de tabelas, 
fórmulas, funções, gráficos, 

relatórios, etc; 

Elementos da comunicação;  
Variação linguística; 
 

Seleção de arquivos da Internet, conceitos de 

ferramentas do google. 
Criação de blog, ferramentas que possibilitam o 

desenvolvimento. 
Plantão de dúvidas. 

01/12 a 14/12  
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Reunião Pedagógica e Planejamento. 
 

01/02 a 03/02/2017 

06/02 - Acolhimento.  
06/02 a 10/02/2017 08/02 - Avaliação diagnóstica (individual). 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

13/02 – Visita técnica a Biblioteca da Etec Sebrae  
Projeto Biblioteca – Pesquisa, Aprendizagem e Construção 
de Significados. 
Atividade prática individual. 
Pesquisa do Tema:  
Pré-história: o homem, seus hábitos, costumes e produção 
artística. 

13/02 a 17/02/2017 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

15/02 – Aula expositiva e dialogada. 
Tema: Pré-história – Evolução do homem 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

20/02 - Aula expositiva e dialogada 
Orientação sobre a formatação da pesquisa sobre o homem 
da pré-história, hábitos e costumes. 
Projeto Biblioteca – Pesquisa, Aprendizagem e Construção 
de Significados. 

20/02 a 24/02/2017 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

22/02 - Atividade prática individual 
O HOMEM, SEUS HÁBITOS, COSTUMES E PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA - LINHA DO TEMPO  
Representação imagética do homem da pré-história, seus 
hábitos, costumes e produção artística. 
Produção de texto – breves informações que contextualizem 
evolução, hábitos e costumes. 

27/02 – dia não letivo (emenda de feriado: carnaval) 
27/02 a 03/03/2017 

01/03 – dia não letivo (quarta-feira de cinzas) 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

06/03 – Atividade prática individual 
O HOMEM, SEUS HÁBITOS, COSTUMES E PRODUÇÃO 
ARTÍSTICA - LINHA DO TEMPO  
Representação imagética do homem da pré-história, seus 
hábitos, costumes e produção artística, a partir do texto 
desenvolvido com breves informações que contextualizem 
evolução, hábitos e costumes. 

06/03 a 10/03/2017 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Utilização da representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc.  
Valores e Atitudes: Sentimento de pertencimento e 
comprometimento em relação às comunidades das quais faz parte. 

08/03 - Projeto “Água: vida e consciência” 
Dia Mundial da Água – Águas Residuais (tema gerador).  
Sensibilização através de vídeos e material que trata à 
temática. 
Aula expositiva e dialogada. 
Definição das equipes de trabalho e sorteio da abordagem a 
partir da classificação do tema gerador: 
 
Grupo 1 - Águas residuais domésticas 
Grupo 2 - Águas residuais industriais  
Grupo 3 - Águas residuais por escorrência urbana 
Grupo 4 - Águas residuais de infiltração 
Grupo 5 - Águas residuais turísticas 

13/03 – Projeto “Eu, meu dinheiro e o mundo” – Consultores do Sebrae. 
Oficina 1 - Sensibilização 

 
13/03 a 17/03/2017 

 

15/03 – Paralização do Transporte Público (ônibus e metrô) 
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 

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

 

II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Utilização da representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc.  
Valores e Atitudes: Sentimento de pertencimento e 
comprometimento em relação às comunidades das quais faz parte. 

20/03 - Instrumento e Procedimento de Avaliação. Atividade 
prática em grupo. 
Desenvolvimento de ilustração referente à temática para a 
confecção de pôster e promoção de reflexão a respeito do 
tema “COMO REDUZIR A PROPORÇÃO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS NÃO TRATADAS E AUMENTAR A 
RECICLAGEM DA ÁGUA E A REUTILIZAÇÃO SEGURA?” 
Evento: “Dia Mundial da Água” 
Tema gerador: Águas Residuais 
Abordagem a partir da classificação:  Águas residuais 
domésticas,  Águas residuais industriais,  Águas residuais 
por escorrência urbana,  Águas residuais de infiltração,  
Águas residuais turísticas. 

20/03 a 24/03/2017 
 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Utilização da representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc.  
Valores e Atitudes: Sentimento de pertencimento e 
comprometimento em relação às comunidades das quais faz parte. 

22/03 - Instrumento e Procedimento de Avaliação. Avaliação 
escrita individual. 
Tema: Dia Mundial da Água – Águas Residuais 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

27/03 - Atividade prática individual – Laboratório de 
Informática 
Formatação do relatório técnico – Projeto Biblioteca – 
Pesquisa, Aprendizagem e Construção de Significados. 

27/03 a 31/03/2017 
 Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 

processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

29/03 - Aula expositiva e dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Antiga - Mesopotâmia e Egito 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

03/04 - Aula expositiva e dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Antiga - Grécia e Roma 

 
03/04 a 07/04/2017 

 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

05/04 - Entrega do relatório impresso e compartilhamento de 
informações entre os discentes do Projeto Biblioteca – 
Pesquisa, Aprendizagem e Construção de Significados. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

10/04 - Projeto “A escola sob a inspiração Freireana” 
Apresentação do projeto e sensibilização sobre o filósofo e 
educador Paulo Freire; sorteio das equipes de trabalho (7 
equipes com 5 integrantes cada) e dos pensamentos de 
Paulo Freire que serão utilizados como referência para os 
registros fotográficos (1 pensamento para cada um dos 
grupos). 

10/04 a 14/04/2017 
 Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 

geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

12/04 - Projeto “A escola sob a inspiração Freireana” 
Os estudantes, organizados nas equipes de trabalho, 
buscarão dentro do ambiente escolar, situações inspirados 
pelo pensamento de Paulo Freire, que reflitam o pensamento 
do autor e que possam ser expressadas através de registros 
fotográficos, utilizando o aparelho celular. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

17/04 - Aula expositiva e dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Antiga - Grécia e Roma 

17/04 a 21/04/2017 
 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

19/04 - Projeto “A escola sob a inspiração Freireana” 
Seleção dos registros fotográficos. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

24/04 - Projeto “A escola sob a inspiração Freireana” 
Composição do texto e do registro fotográfico no suporte. 

24/04 a 28/04/2017 
 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações; 
Sentimento de pertencimento e comprometimento em relação às 
comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade em que 
está inserido. 

26/04 - Projeto “Impressões e Momentos” 
Pare, observe e reflita! Qual é o seu papel perante a 
sociedade? 
Sensibilização sobre a proposta 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

01/05 – Feriado Nacional Dia do Trabalho 

01/05 a 05/05/2017 
 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

03/05 – Projeto “A escola sob a inspiração Freireana” 
Apresentação e montagem dos trabalhos no espaço 
expositivo. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações; 
Sentimento de pertencimento e comprometimento em relação às 
comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade em que 
está inserido. 

08/05 – Projeto “Impressões e Momentos” 
Pare, observe e reflita! Qual é o seu papel perante a 
sociedade? 
Seleção das fotos para impressão 

08/05 a 12/05/2017 
 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

10/05 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
Ações de conscientização contra intolerância e bullying 
- Sensibilização, conceitos, proposta para solucionar o 
problema relacionado à intolerância e o bullying; 
- Formação das equipes de trabalho e sorteio da abordagem 
acerca do tema gerador “Intolerância”. 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações; 
Sentimento de pertencimento e comprometimento em relação às 
comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade em que 
está inserido. 

15/05 – Projeto “Impressões e Momentos” 
Pare, observe e reflita! Qual é o seu papel perante a 
sociedade? 
Montagem da exposição 

15/05 a 19/05/2017 
 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

17/05 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
Apresentação pelas equipes de trabalho das propostas para 
a campanha de conscientização 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

22/05 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
1ª prévia e orientação às equipes de trabalho. 

22/05 a 26/05/2017 
 Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 

geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

24/05 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
2ª prévia e orientação às equipes de trabalho. 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

29/05 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
Desenvolvimento da campanha de conscientização. 

29/05 a 02/06/2017 
 Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 

geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

31/05 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
Desenvolvimento da campanha de conscientização. 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

05/06 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
Desenvolvimento da campanha de conscientização. 

05/06 a 09/06/2017 
 Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 

geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

07/06 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
Finalização da campanha de conscientização. 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

12/06 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
Finalização da campanha de conscientização. 

12/06 a 16/06/2017 
 Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 

geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

14/06 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
Finalização da campanha de conscientização. 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como 
geradora de significação e integradora da percepção, organização e 
representação do mundo e da própria identidade; Entender as 
tecnologias da informação e comunicação como meio ou 
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimento. 
Habilidades: Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Critério na escolha 
e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e 
informação; Sentimento de pertencimento e comprometimento em 
relação às comunidades das quais faz parte; Interesse pela realidade 
em que está inserido. 

19/06 – Projeto Diversetec – respeito à diversidade 
Apresentação das campanhas e montagem da exposição. 

19/06 a 23/06/2017 
 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

21/06 – Atividade prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Antiga - Mesopotâmia e Egito 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

26/06 – Atividade prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Antiga - Mesopotâmia e Egito 

26/06 a 30/06/2017 
 Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 

processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

28/06 – Atividade prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Antiga - Mesopotâmia e Egito 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos 
de suas comunicações. 

03/07 – Atividade prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Antiga - Mesopotâmia e Egito 

03/07 a 07/07/2017 
 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias; Descrever, narrar, relatar, 
expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, problematizar, 
argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações. 

05/07 – Projeto “Best Moments - Melhores Momentos” 
Sensibilização sobre o projeto 

Recesso escolar 
10/07 a 21/07/2017 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, 
artística, literária, esportiva etc, pertinentes a diferentes contextos e 
situações. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc; 
Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, 
diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, mapas, cartazes 
sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais, etc; 
Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para 
pesquisar, representar e comunicar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Criticidade na 
escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequados a cada 
situação; Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos 
pelos meios de comunicação e informação. 

24/07 – Projeto MATE MATH CÁ  - apresentação do projeto 
aos alunos: discussão sobre as possibilidades de 
desenvolvimento do projeto. Distribuição de tarefas (definição 
das equipes de trabalho e atribuições individuais), elaboração 
do cronograma semanal. 

24/07 a 28/07/2017 
 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias; Descrever, narrar, 
relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações. 

26/07 – Projeto “Best Moments - Melhores Momentos” 
Formação das equipes de trabalho; Seleção das fotos para a 
montagem do painel e do vídeo e escolha da música. 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias; Descrever, narrar, 
relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações. 

31/07 – Projeto “Best Moments - Melhores Momentos” 
Seleção das fotos para a montagem do painel e do vídeo e 
escolha da música. 

31/07 a 04/08/2017 
Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias; Descrever, narrar, 
relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações. 

02/08 – Projeto “Best Moments - Melhores Momentos” 
Montagem do painel fotográfico 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

07/08 – Projeto “Eu, Meu Dinheiro e o Mundo” – Oficina 6 PLANO DE AÇÃO 5W2H 

07/08 a 11/08/2017 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias; Descrever, narrar, 
relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações. 

09/08 – Projeto “Best Moments - Melhores Momentos” 
Finalização do painel fotográfico 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, 
artística, literária, esportiva etc, pertinentes a diferentes contextos e 
situações. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc; 
Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, 
diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, mapas, cartazes 
sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais, etc; 
Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para 
pesquisar, representar e comunicar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Criticidade na 
escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequados a cada 
situação; Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos 
pelos meios de comunicação e informação. 

14/08 – Projeto MATE MATH CÁ  - 1ª prévia do projeto. 
Orientação às equipes de trabalho. 

14/08 a 18/08/2017 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias; Descrever, narrar, 
relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações. 

16/08 – Projeto “Best Moments - Melhores Momentos” 
Montagem do vídeo. 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias; Descrever, narrar, 
relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações. 

21/08 – Projeto “Best Moments - Melhores Momentos” 
Montagem do vídeo. 

21/08 a 25/08/2017 
Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons 
adequados para ilustrar e expressar ideias; Descrever, narrar, 
relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 
problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc. 
Valores e atitudes: Preocupação com a eficiência e qualidade de 
seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações. 

23/08 – Projeto “Best Moments - Melhores Momentos” 
Montagem do vídeo. 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

28/08 – Atividade prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Antiga – Grécia e Roma 

28/08 a 01/09/2017 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

30/08 – Atividade prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Antiga – Grécia e Roma 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

04/09 – Aula expositiva dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Média – Românica e Gótica 

04/09 a 08/09/2017 
 Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 

como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

06/09 – Aula expositiva dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Média – Românica e Gótica 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

11/09 – Aula prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Média – Românica e Gótica 

11/09 a 15/09/2017 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

13/09 – Aula prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Média – Românica e Gótica 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, 
artística, literária, esportiva etc, pertinentes a diferentes contextos e 
situações. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc; 
Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, 
diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, mapas, cartazes 
sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais, etc; 
Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para 
pesquisar, representar e comunicar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Criticidade na 
escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequados a cada 
situação; Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos 
pelos meios de comunicação e informação. 

18/09 – Projeto MATE MATH CÁ  - 2ª prévia do projeto. 
Orientação às equipes de trabalho.  

18/09 a 22/09/2017 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

20/09 – Aula expositiva dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Moderna – Renascimento, 
Maneirismo, Barroco e Rococó. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

25/09 – Aula expositiva dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Moderna – Renascimento, 
Maneirismo, Barroco e Rococó. 

25/09 a 29/09/2017 

27/09 – Conselho de Classe Intermediário 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

02/10 – Aula expositiva dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Moderna – Renascimento, 
Maneirismo, Barroco e Rococó. 

02/10 a 06/10/2017 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

04/10 – Aula prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Moderna – Renascimento, 
Maneirismo, Barroco e Rococó. 

Semana não letiva 09/10 a 13/10/2017 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, 
artística, literária, esportiva etc, pertinentes a diferentes contextos e 
situações. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc; 
Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, 
diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, mapas, cartazes 
sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais, etc; 
Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para 
pesquisar, representar e comunicar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Criticidade na 
escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequados a cada 
situação; Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos 
pelos meios de comunicação e informação. 

16/10 – Projeto MATE MATH CÁ  - 3ª prévia do projeto. 
Orientação às equipes de trabalho. 

16/10 a 20/10/2017 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

18/10 – Aula prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Moderna – Renascimento, 
Maneirismo, Barroco e Rococó. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, 
artística, literária, esportiva etc, pertinentes a diferentes contextos e 
situações. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc; 
Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, 
diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, mapas, cartazes 
sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais, etc; 
Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para 
pesquisar, representar e comunicar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Criticidade na 
escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequados a cada 
situação; Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos 
pelos meios de comunicação e informação. 

23/10 – Projeto MATE MATH CÁ  - Entrega das artes das 
atividades para a confecção da revista e dos jogos de 
tabuleiros finalizados. 

23/10 a 27/10/2017 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

25/10 – Aula prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Moderna – Renascimento, 
Maneirismo, Barroco e Rococó. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

30/10 – Aula expositiva dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Contemporânea – Realismo, 
Impressionismo, Simbolismo, Expressionismo, Cubismo, 
Futurismo, etc. 

30/10 a 03/11/2017 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

01/11 – Aula expositiva dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Contemporânea – Realismo, 
Impressionismo, Simbolismo, Expressionismo, Cubismo, 
Futurismo, etc. 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 

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

 

II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

06/11 – Aula expositiva dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Contemporânea – Realismo, 
Impressionismo, Simbolismo, Expressionismo, Cubismo, 
Futurismo, etc. 

06/11 a 10/11/2017 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

08/11 – Aula expositiva dialogada 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Contemporânea – Realismo, 
Impressionismo, Simbolismo, Expressionismo, Cubismo, 
Futurismo, etc. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

13/11 – Aula prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Contemporânea – Realismo, 
Impressionismo, Simbolismo, Expressionismo, Cubismo, 
Futurismo, etc. 

13/11 a 17/11/2017 

15/11 – Feriado Nacional da Proclamação da República 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

20/11 –  Dia da Consciência Negra 

20/11 a 24/11/2017 

Competências: Entender as tecnologias da informação e 
comunicação como meio ou instrumentos que possibilitem a 
construção de conhecimento. 
Habilidades:  Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, 
artística, literária, esportiva etc, pertinentes a diferentes contextos e 
situações. Utilizar a representação simbólica como forma de 
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc; 
Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, 
diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, mapas, cartazes 
sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais, etc; 
Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para 
pesquisar, representar e comunicar ideias. 
Valores e atitudes: Versatilidade e criatividade na utilização de 
diferentes códigos e linguagens de comunicação; Criticidade na 
escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequados a cada 
situação; Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos 
pelos meios de comunicação e informação. 

22/11 – Projeto MATE MATH CÁ  - Montagem da exposição 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

27/11 – Aula prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Contemporânea – Realismo, 
Impressionismo, Simbolismo, Expressionismo, Cubismo, 
Futurismo, etc. 

27/11 a 01/12/2017 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

29/11 – Aula prática individual 
O homem, seus hábitos, costumes e produção artística – 
Linha do Tempo – Idade Contemporânea – Realismo, 
Impressionismo, Simbolismo, Expressionismo, Cubismo, 
Futurismo, etc. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

04/12 – Aula prática individual 
Finalização e entrega do catálogo:  
Linha do Tempo: O homem, seus hábitos, costumes e 
produção artística. 

04/12 a 08/12/2017 
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 
relações da vida humana com a paisagem em seus desdobramentos 
políticos, culturais, econômicos e humanos. 
Habilidades: Apreciar produtos de arte tanto para a análise e 
pesquisa quanto para a sua fruição 
Valores e atitudes: Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e 
linguagens mais adequados a cada situação; Preocupação com a 
eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e 
conteúdos de suas comunicações. 

06/12 – Aula prática individual 
Finalização e entrega do catálogo:  
Linha do Tempo: O homem, seus hábitos, costumes e 
produção artística. 

14/12 - Entrega do resultado de avaliação final 11/12 a 15/12/2017 

18/12 - Conselho de Classe Final e Reunião de Planejamento 18/12 a 22/12/2017 
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Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Introdução à Biologia, origem e evolução da vida 
 
-A vida na terra; 
-Como tudo começou; 
-A química da vida 
-Composição química celular; 
-Membrana celular 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Exercícios 
-Pesquisa. 

01/02 a 10/02 

Introdução à Biologia, origem e evolução da vida 
 
-A vida na terra; 
-Como tudo começou; 
-A química da vida 
-Composição química celular; 
-Membrana celular 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Exercícios 
-Pesquisa. 

13/02 a 24/02 

Citoplasma e organelas citoplasmáticas 
 
-Citologia: surgimento e desenvolvimento; 
-Evolução da célula; 
-Parede celular; 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-avaliações; 
-Pesquisas. 
-Prova mensal 

27/02 a 10/03 
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Citoplasma e organelas citoplasmáticas 
 
-Citologia: surgimento e desenvolvimento; 
-Evolução da célula; 
-Parede celular; 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-avaliações; 
-Pesquisas. 
-Prova mensal 

13/03 a 24/03 

Citoplasma e organelas citoplasmáticas 
 
-Citologia: surgimento e desenvolvimento; 
-Evolução da célula; 
-Parede celular; 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-avaliações; 
-Pesquisas. 
-Prova mensal 

27/03 a 07/04 

Transporte através das membranas 
 
-Energia para a célula; 
-O núcleo celular e a síntese protéica; 
O núcleo e a síntese protéica; 
-A divisão celular; 
-O ciclo celular e a mitose; 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
 

10/04 a 21/04 

Transporte através das membranas 
 
-Energia para a célula; 
-O núcleo celular e a síntese protéica; 
O núcleo e a síntese protéica; 
-A divisão celular; 
-O ciclo celular e a mitose; 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 

24/04 a 05/05 
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Transporte através das membranas 
 
-Energia para a célula; 
-O núcleo celular e a síntese protéica; 
-O núcleo e a síntese protéica; 
-A divisão celular; 
-O ciclo celular e a mitose; 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 

08/05 a 19/05 

Meiose 
 
-Reprodução 
-Gametogênese animal 
-Cariótipo. 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
-Prova semestral 

22/05 a 02/06 

Meiose 
 
-Reprodução 
-Gametogênese animal 
-Cariótipo. 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
-Prova semestral 

05/06 a 16/06 

Meiose 
 
-Reprodução 
-Gametogênese animal 
-Cariótipo. 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
-Prova semestral 

19/06 a 30/06 
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Ecologia: Introdução, fluxo de energia e ciclo da 
matéria 
 
-A ecologia e sua importância; 
-Os componentes estruturais de um ecossistema; 
-Cadeia e teias alimentares; 
-Os níveis tróficos; 
-Habitat e nicho ecológico; 
-Fluxo de energia e ciclo da matéria. 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
 01/08 a 11/08 

Ecologia: Introdução, fluxo de energia e ciclo da 
matéria 
 
-A ecologia e sua importância; 
-Os componentes estruturais de um ecossistema; 
-Cadeia e teias alimentares; 
-Os níveis tróficos; 
-Habitat e nicho ecológico; 
-Fluxo de energia e ciclo da matéria. 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 

14/08 a 25/08 

Ecologia: Introdução, fluxo de energia e ciclo da 
matéria 
 
-A ecologia e sua importância; 
-Os componentes estruturais de um ecossistema; 
-Cadeia e teias alimentares; 
-Os níveis tróficos; 
-Habitat e nicho ecológico; 
-Fluxo de energia e ciclo da matéria. 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 

28/08 a 01/09 
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Sucessão ecológica e biomas 
 
-A dinâmica das comunidades: sucessão ecológica; 
-Biomas; 
-Fitogeografia do Brasil; 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 

04/09 a 15/09 

Sucessão ecológica e biomas 
 
-A dinâmica das comunidades: sucessão ecológica; 
-Biomas; 
-Fitogeografia do Brasil; 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 

18/09 a 29/09 

Sucessão ecológica e biomas 
 
-A dinâmica das comunidades: sucessão ecológica; 
-Biomas; 
-Fitogeografia do Brasil; 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 

02/10 a 13/10 

A quebra do equilíbrio ecológico 
 
-Noções gerais; 
-Alterações bióticas; 
-Alterações abióticas 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
-Prova semestral 

16/10 a 27/10 

A quebra do equilíbrio ecológico 
 
-Noções gerais; 
-Alterações bióticas; 
-Alterações abióticas; 
-Os 12 problemas ambientais mundiais 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
-Prova semestral 

30/10 a 03/11 
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A quebra do equilíbrio ecológico 
 
-Noções gerais; 
-Alterações bióticas; 
-Alterações abióticas; 
-Os 12 problemas ambientais mundiais 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
-Prova semestral 

06/11 a 17/11 

A quebra do equilíbrio ecológico 
 
-Noções gerais; 
-Alterações bióticas; 
-Alterações abióticas; 
-Os 12 problemas ambientais mundiais 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
-Prova semestral 

20/11 a 01/12 

A quebra do equilíbrio ecológico 
 
-Atividades complementares; 
-Fechamento do ano letivo. 

-Aulas expositivas; 
-Oficinas; 
-Atividades; 
-Vídeos; 
-Prova semestral 

04/12 a 15/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Comportamento do Consumidor                                                                                                                  Série: 1º 
 

Habilidade 
 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1.1 
1.2 

1. As teorias que 

representam o 
consumo aplicado em 
marketing 
 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 

Apresentação dos alunos – Dinâmica de 
integração 
Apresentação das bases tecnológicas, critérios 
e instrumentos de avaliação e acordo 
pedagógico 
Introdução ao conceito de Necessidades 

08/02 

1.1 
1.2 

1. As teorias que 

representam o 
consumo aplicado em 
marketing 
 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 

Contextualização do Conceito de Necessidades 
Projeção do vídeo: Todo mundo odeia o Chris 
Exercício de fixação no caderno 

15/02 

1.1 
1.2 

1. As teorias que 

representam o 
consumo aplicado em 
marketing 

 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 

Atividade de interpretação a partir da análise de 
uma charge sobre Consumo  
Compartilhamento dos textos 

22/02 

2.1 
2.2 
2.3 

 

2. O processo básico do 

comportamento: 
a teoria de Abraham 
Harold Maslow (a 
hierarquia das 
necessidades); 

 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 

Aula expositiva: Conceitos de Necessidades 
Fisiológicas 
Projeção de propagandas em vídeos e 
discussão 

08/03 

2.1 
2.2 
2.3 

 

2. O processo básico do 

comportamento: 
a teoria de Abraham 
Harold Maslow (a 
hierarquia das 
necessidades); 

 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 

Aula expositiva: Conceitos de Necessidades de 
Segurança 
Atividade: Artigo sobre Segurança das 
informações nas redes sociais | Lei Carolina 
Dieckman 

15/03 
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2.1 
2.2 
2.3 

 

2. O processo básico 
do comportamento:  
a teoria de Abraham 
Harold Maslow (a 
hierarquia das 
necessidades):  
 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 

Aula expositiva: Necessidades Sociais 
Atividade: Pesquisa sobre a influência dos 
youtubers no consumo dos adolescentes 

22/03 

2.1 
2.2 
2.3 

 

2. O processo básico 
do comportamento:  
a teoria de Abraham 
Harold Maslow (a 
hierarquia das 
necessidades):  
 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 

Aula expositiva: Necessidades de Autoestima 
Atividade: Texto sobre autoestima baseada em 
likes na internet 

29/03 

2.1 
2.2 
2.3 

 

2. O processo básico 
do comportamento:  
a teoria de Abraham 
Harold Maslow (a 
hierarquia das 
necessidades):  
 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 

Aula expositiva: Necessidades de 
Autorrealização 
Atividade: Pesquisa de necessidades para cada 
classe social 

05/04 

2.1 
2.2 
2.3 

 

2. O processo básico 
do comportamento:  
a teoria de Abraham 
Harold Maslow (a 
hierarquia das 
necessidades):  

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 

Projeção do filme: Os delírios de consumo de 
BeckBloom 

12/04 
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2.1 
2.2 
2.3 

 

2. O processo básico 
do comportamento:  
a teoria de Abraham 
Harold Maslow (a 
hierarquia das 
necessidades):  

 o fisiológicas;  

 o segurança;  

 o social;  
 

Filosofia (Cultura: Conceito, 
natureza e cultura, cultura e 
cotidiano, Walter Benjamin.) 
 
História (Características da 
sociedade global) 
 

Aula expositiva: Teoria Freudiana 19/04 

2.1 
2.2 
2.3 

 

2. O processo básico 
do comportamento:  
a teoria de Abraham 
Harold Maslow (a 
hierarquia das 
necessidades):  

 o fisiológicas;  

 o segurança;  

 o social;  
 

Filosofia (Cultura: Conceito, 
natureza e cultura, cultura e 
cotidiano, Walter Benjamin.) 
 
História (Características da 
sociedade global) 
 

Atividade sobre o filme 26/04 

2.1 
2.2 
2.3 

 

2. O processo básico 
do comportamento:  
a teoria de Abraham 
Harold Maslow (a 
hierarquia das 
necessidades):  

 o fisiológicas;  

 o segurança;  

 o social;  
 

Filosofia (Cultura: Conceito, 
natureza e cultura, cultura e 
cotidiano, Walter Benjamin.) 
 
História (Características da 
sociedade global) 
 

Semana Paulo Freire 
Atividade: Paródias com os conteúdos 
trabalhados em aula 

03/05 
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Filosofia (Cultura: Conceito, 
natureza e cultura, cultura e 
cotidiano, Walter Benjamin.) 
 
História (Características da 
sociedade global) 

 

Aula expositiva: Papéis no consumo 10/05 

3.1 
3.2 

 

3.1 Estímulos no 
processo de decisão de 
compra  
3.2 Modelo de 
comportamento de 
consumo  
3.3 O Geoconsumo 
como objeto de estudo  
 

História (Características da 
sociedade global) 
 

Aula expositiva: Neuromarketing (Visual, 
auditivo, cinestesia) 
Aplicação de teste  
Orientações para pesquisa de campo – 
Shopping Center 

17/05 

3.1 
3.2 

 

3.1 Estímulos no 
processo de decisão de 
compra  
3.2 Modelo de 
comportamento de 
consumo   

História (Características da 
sociedade global) 
 

Apresentações da Pesquisa de campo sobre 
estratégias de Neuromarketing no Shopping 
Center – Parte 1 

24/05 

3.1 
3.2 

 

3.1 Estímulos no 
processo de decisão de 
compra  
3.2 Modelo de 
comportamento de 
consumo  
 

História (Características da 
sociedade global) 
 

Apresentações da Pesquisa de campo sobre 
estratégias de Neuromarketing no Shopping 
Center – Parte 2 

31/05 
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3.1 
3.2 

 

3.1 Estímulos no 
processo de decisão de 
compra  
3.2 Modelo de 
comportamento de 
consumo  
3.3 O Geoconsumo 
como objeto de estudo  

Historia (Características da 
sociedade global ) 
 

Projeção do filme: Divertidamente 07/06 

3.1 
3.2 

 

3.2 Modelo de 
comportamento de 
consumo  

Historia (Características da 
sociedade global ) 
 

Atividade sobre o filme 14/06 

3.5 
 

3.1 Estímulos no 
processo de decisão de 
compra  
3.2 Modelo de 
comportamento de 
consumo  
3.3 O Geoconsumo 
como objeto de estudo  
 

Filosofia (Cultura: Conceito, 
natureza e cultura, cultura e 
cotidiano, Walter Benjamin.) 

Projeção do vídeo: Truques da Mentes no 
Ponto-de-venda 

21/06 

3.5 
 

3.1 Estímulos no 
processo de decisão de 
compra  
3.2 Modelo de 
comportamento de 
consumo  
3.3 O Geoconsumo 
como objeto de estudo  
 

Filosofia (Cultura: Conceito, 
natureza e cultura, cultura e 
cotidiano, Walter Benjamin.) 

Semana de atividades de recuperação continua 
Avaliação: Megasenha 

28/06 

- - - 
Fechamento do semestre| Entrega de notas | 
Feedback | Recuperação 

05/07 

- - - - Recesso 
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4.1 

4. Fatores de influência 
no comportamento de 
consumo: 

 

Lingua Portuguesa: (textos 
publicitários) 
 

Aula em roda de discussão: Poema Eu. 
Eitqueta (Carlos Drummont de Andrade) 
Orientações para gravação do vlog sobre os 
hábitos pessoais de consumo dos alunos 

26/07 

4.1 
4. Fatores de influência 
no comportamento de 
consumo: 

Filosofia (Cultura: Conceito, 
natureza e cultura, cultura e 
cotidiano, Walter Benjamin.) 

Apresentações dos vlogs  02/08 

4.2 
4. Fatores de influência 
no comportamento de 
consumo: 

Filosofia (Cultura: Conceito, 
natureza e cultura, cultura e 
cotidiano, Walter Benjamin.) 

Projeção do filme: Crazy People 09/08 

4.2 
4. Fatores de influência 
no comportamento de 
consumo: 

Filosofia (Cultura: Conceito, 
natureza e cultura, cultura e 
cotidiano, Walter Benjamin.) 

Atividade sobre o filme 16/08 

4.1 
4.2 
4.3 

5. Fatores culturais: 

 cultura; 

 microcultura; 

 classe social 

Sociologia: (Introdução à 
Sociologia: Origem histórica.  
As instituições sociais, a 
organização da sociedade e a 
formação da identidade 
individual:  

o família;  

o religião;  

o estado;  

o meios de comunicação em 
massa. ) 

 

Aula expositiva: Fatores de influência – 
Culturais 
Atividade: Pesquisa de consumo em países 

23/08 
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4.1 
4.2 
4.3 

5. Fatores culturais: 

 cultura; 

 microcultura; 
classe social 

Sociologia: (Introdução à 
Sociologia: Origem histórica.  
As instituições sociais, a 
organização da sociedade e a 
formação da identidade 
individual:  

o família;  

o religião;  

o estado;  

o meios de comunicação em 
massa. ) 

 

Apresentações da pesquisa de consumo nos 
países diversos (caracterização) – Parte 1 

30/08 

4.1 
4.2 
4.3 

5. Fatores culturais: 

 cultura; 

 microcultura; 
classe social 

Sociologia: (Introdução à 
Sociologia: Origem histórica.  
As instituições sociais, a 
organização da sociedade e a 
formação da identidade 
individual:  

o família;  

o religião;  

o estado;  

o meios de comunicação em 
massa. ) 
 

Apresentações da pesquisa de consumo nos 
países diversos (caracterização) – Parte 2 

06/09 
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4.1 
4.2 
4.3 

6. Fatores sociais: 

 grupos de 
referência; 

 família; 

 papéis sociais e 
status 

Sociologia: (Introdução à 
Sociologia: Origem histórica.  
As instituições sociais, a 
organização da sociedade e a 
formação da identidade 
individual:  

o família;  

o religião;  

o estado;  

o meios de comunicação em 
massa. ) 
 

Aula expositiva: Fatores de influência – Sociais 
Atividade: Pesquisa de consumo em Tribos 
Urbanas 

13/09 

4.1 
4.2 
4.3 

6. Fatores sociais: 

 grupos de 
referência; 

Sociologia: (Introdução à 
Sociologia: Origem histórica.  
As instituições sociais, a 
organização da sociedade e a 
formação da identidade 
individual:  

o família;  

o religião;  

o estado;  

o meios de comunicação em 
massa. ) 
 

Apresentações da pesquisa de consumo nas 
Tribos Urbanas (caracterização) – Parte 1 

20/09 
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5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

 

6. Fatores sociais: 

 papéis sociais e 
status 

Sociologia: (Introdução à 
Sociologia: Origem histórica.  
As instituições sociais, a 
organização da sociedade e a 
formação da identidade 
individual:  

 família;  

 religião;  

 estado;  

 meios de comunicação 
em massa. ) 

 

Apresentações da pesquisa de consumo nas 
Tribos Urbanas (caracterização) – Parte 2 

27/09 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

7. Fatores pessoais: 

 idade e ciclo 
de vida da    
família; 

 ocupação; 

 circunstâncias 
econômicas; 

 estilos de vida; 

 personalidade  

 autoconceito 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 
História (Características da 
sociedade global ) 
 

 

Aula expositiva: Fatores de influência – 
Pessoais 
Atividade: Hábitos de consumo por faixa etária 

04/10 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

7. Fatores pessoais: 

 idade e ciclo 
de vida da    
família; 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  

 

Apresentações dos seminários: Crianças e 
Adolescentes | Feedback 

18/10 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

7. Fatores pessoais: 

 idade e ciclo 
de vida da    
família; 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  

 

Apresentações dos seminários: Homens e 
Mulheres | Feedback 

25/10 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

7. Fatores pessoais: 

 idade e ciclo 
de vida da    
família; 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  

 

Apresentações dos seminários: Idosos | 
Feedback e contextualização 

01/11 
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5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

7. Fatores pessoais: 

 ocupação; 

 circunstâncias 
econômicas; 

 estilos de vida; 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 
História (Características da 
sociedade global ) 
 

 

Atividade: Texto sobre Mudanças de hábitos no 
consumo após crise financeira no país 

08/11 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

8. Fatores psicológicos: 

 motivação; 

 percepção; 

 aprendizado; 
crenças e atitudes 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  
 
 

Projeção do filme: Amor por contrato 22/11 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

8. Fatores psicológicos: 

 motivação; 

 percepção; 

 aprendizado; 
crenças e atitudes 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  

 

Aula expositiva: Fatores de influência – 
Psicológico 

29/11 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

8. Fatores psicológicos: 

 motivação; 

 percepção; 

 aprendizado; 
crenças e atitudes 

Biologia:  
a origem do ser humano e a 
evolução cultural.  

 
Atividade: Roda de discussão sobre o filme 06/12 

- - - 
Fechamento do semestre e entrega de 
menções e feedback 

13/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Comunicação Mercadológica                                                                                                                   Série: 3ª 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1.1 

Teoria da comunicação: 

 origem dos 
processos de 
comunicação. 

LÍNGUA PORTUGUESA, 
LITERATURA E COMUNICAÇÃO 

PROFISSIONAL - Usos da língua: 
Língua e linguagem; Variação 
linguística; Elementos da 
comunicação; Relação entre 
oralidade e escrita Conotação e 
denotação; Funções da 
linguagem; Figuras de linguagem; 
Tipologia textual. - Estudos de 
textos técnicos/ comerciais 
aplicados à área de Gestão 
através de indicadores 
linguísticos: Modelos 

preestabelecidos de produção de 
texto. Conceitos de coerência e 
de coesão aplicadas à análise e 
a produção de textos técnicos 
específicos da área de Gestão. 

Atividade de pesquisa e apresentação verbal (escrita 
e oral). 06 / 02 a 13 / 02 
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1.2 

Teoria da comunicação: 

 conceito de 
comunicação. 

LÍNGUA PORTUGUESA, 
LITERATURA E COMUNICAÇÃO 

PROFISSIONAL - Usos da língua: 
Língua e linguagem; Variação 
linguística; Elementos da 
comunicação; Relação entre 
oralidade e escrita Conotação e 
denotação; Funções da 
linguagem; Figuras de linguagem; 
Tipologia textual. - Estudos de 
textos técnicos/ comerciais 
aplicados à área de Gestão 
através de indicadores 
linguísticos: Modelos 

preestabelecidos de produção de 
texto. Conceitos de coerência e 
de coesão aplicadas à análise e 
a produção de textos técnicos 
específicos da área de Gestão. 

Atividade de pesquisa e apresentação verbal (escrita 
e oral). 20 / 02 a 06 / 03 

1.3 

Teoria da comunicação: 

 evolução do 
processo e meios de 
comunicação. 

LÍNGUA PORTUGUESA, 
LITERATURA E COMUNICAÇÃO 

PROFISSIONAL - Usos da língua: 
Língua e linguagem; Variação 
linguística; Elementos da 
comunicação; Relação entre 
oralidade e escrita Conotação e 
denotação; Funções da 
linguagem; Figuras de linguagem; 
Tipologia textual. - Estudos de 
textos técnicos/ comerciais 
aplicados à área de Gestão 
através de indicadores 
linguísticos: Modelos 

preestabelecidos de produção de 
texto. Conceitos de coerência e 
de coesão aplicadas à análise e 
a produção de textos técnicos 
específicos da área de Gestão. 

Atividade de pesquisa e apresentação verbal (escrita 
e oral). 13 / 03 a 10 / 04 
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2.1 
 

2.2 

Ferramentas de 
comunicação 
mercadológica: 

 telemarketing; 

 mala direta; 

 publicidade; 

 propaganda; 

 relações públicas; 

 assessoria de 
imprensa; 

 merchandising; 

 promoção de vendas; 

 eventos; e 

 outras. 

LÍNGUA PORTUGUESA, 
LITERATURA E COMUNICAÇÃO 
PROFISSIONAL  

Usos da língua: Língua e 
linguagem; Variação linguística; 
Elementos da comunicação; 
Relação entre oralidade e escrita 
Conotação e denotação; Funções 
da linguagem; Figuras de 
linguagem; Tipologia textual. 

Ensino de gramática: 
algumas reflexões: Fonética; 
Acentuação; Estrutura das 
palavras e formação de 
palavras; Texto como 
representação do imaginário 
e a construção do 
patrimônio cultural; Estudos 

de textos técnicos/ comerciais 
aplicados à área de Gestão 
através de indicadores 
linguísticos: Modelos 

preestabelecidos de produção de 
texto. Conceitos de coerência e 
de coesão aplicadas à análise e 
a produção de textos técnicos 
específicos da área de Gestão. 

Atividade de pesquisa e posterior criação de 
projeto utilizando todas as ferramentas de 
comunicação mercadológica. 

17 / 04 a 03 / 07 
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3 

3. Estética, identidade 
visual e design: 

 signos e símbolos   
gráficos; 

 marcas; 

 logotipos e 
logomarcas; 

 tipologia; 

 utilização das cores; 

 embalagens e 
rótulos; 

 design. 

LÍNGUA PORTUGUESA, 
LITERATURA E COMUNICAÇÃO 

PROFISSIONAL - Usos da língua: 
Língua e linguagem; Variação 
linguística; Elementos da 
comunicação; Relação entre 
oralidade e escrita Conotação e 
denotação; Funções da 
linguagem; Figuras de linguagem; 

Tipologia textual. - Ensino de 
gramática: algumas 
reflexões: Fonética; 
Acentuação; Estrutura das 
palavras e formação de 
palavras; Texto como 
representação do imaginário 
e a construção do 
patrimônio cultural; Estudos 

de textos técnicos/ comerciais 
aplicados à área de Gestão 
através de indicadores 
linguísticos: Modelos 

preestabelecidos de produção de 
texto. Conceitos de coerência e 
de coesão aplicadas à análise e 
a produção de textos técnicos 
específicos da área de Gestão. 

ARTES - Aspectos contextuais 
e históricos das linguagens 
visuais/ sonoras e 
corporais: Estética e arte 
como elemento de 
representação, expressão e 
comunicação; Leitura e 
apreciação de produtos 
artísticos/ culturais; Contextos 
filosóficos e sociais de 
produção de produtos culturais 
e artísticos.  

Atividade de pesquisa e posterior criação de 
manual de identidade visual contemplando 
todos os elementos de identidade visual para 
utilização na comunicação visual e 
mercadológica. 

31 / 07 a 11 / 12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Componente Curricular Educação Física - Matriz 
Curricular: conteúdos, métodos didáticos, avaliação, 
competências, habilidades, valores e atitudes; Dimensão dos 
conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal; objetivos da 
Educação Física e Educação Física Escolar. 
 

Aula expositiva e dialogada com base na Matriz 
Curricular; Dialogo sobre as vivências e práticas e 
corporais. 

10/02 á 17/02 

Introdução à Educação Física: O que é Educação Física? 
Origens dos esportes e atividades físicas; 

Aulas expositivas e dialogadas: Introdução à Educação 
Física; 
Imagens e vídeos de métodos ginásticos e práticas 
corporais; 
Vivência dos períodos; 

24/02 á 10/03 

Movimentos e Qualidade de Vida: 
Educação física e Ócio; 
Esportes Coletivos e Individuais; 
Jogos cooperativos e recreativos 

Aulas expositivas e dialogadas; 
Apresentação de Filme – Um treino para a vida. 
Vivências de modalidades esportivas não tradicionais; 
Seminário: Esportes coletivos Americanos. 

17/03 á 31/03 

Movimentos e Qualidade de Vida: 
Recreação e Lazer; 
Esportes coletivos e Individuais; 
Ginástica Laboral; 

Seminário: Esportes coletivos Americanos. 
Aulas expositivas e dialogadas; 
Vivência de Jogos Cooperativos e esportivos; 

07/04 á 05/05 

Sistema Esquelético e Muscular: 
Ossos e Músculos; 

Aulas expositivas e dialogadas; 
Apresentação de imagens; 
Dinâmica de conhecimento corporal; 
Atividade avaliatória; 

12/05 á 26/05 
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Sistema Esquelético e Muscular: 
Articulações e Tendões; 

Aulas expositivas e dialogadas; 
Apresentação de imagens; 
Aula prática de autoconhecimento e sensibilidade 
corporal. 
Dinâmica das peças corporais 

02/06 á 30/06 

Sistema cardíaco respiratório – Atividade Física Aeróbia e 
Anaeróbia: Sistema cardíaco respiratório; Aferição de BPM; 

Aulas expositivas e dialogadas; 
Repouso, caminhada, alongamento e trote  para 
verificação de BPM; 
Apresentação de tabela de intensidade de atividade 
física O.M.S. 

28/07 á 11/08 

Sistema cardíaco respiratório – Atividade Física Aeróbia e 
Anaeróbia: Metabolismo Energético. 

Aulas expositivas e dialogadas: Atividade Física 
Aeróbia e Anaeróbia;  
Atividade Avaliatória; 

18/08 á 01/09 

Sistema cardíaco respiratório – Atividade Física Aeróbia e 
Anaeróbia: Práticas corporais e uso de esteroides 
anabolizantes; Esporte é saúde? 

Aulas expositivas e dialogadas; 
Seminário: Esteroides Anabolizantes e Suplementos 
alimentares. 

15/09 á 06/10 

Repertório de comunicação não verbal: 
O corpo e a cultura não verbal. 

Aulas expositivas e dialogadas; 
 

20/10 á 10/11 

Movimento e Qualidade de vida: Hábitos saudáveis. 

Aulas expositivas e dialogadas: Hábitos saudáveis; 
Vivência de atividade física: debate para saúde; 
Apresentação de Filme “Click” 
; Dialogo e correção da avaliação semestral; 

17/11 á 01/12 

Movimento e Qualidade de vida: Impactos da 

hereditariedade. 

Torneio Esportivo. 

Aulas expositivas e dialogadas: Impactos da 
hereditariedade; 
Vivência de atividade física: debate para saúde; 
Auto avaliação com base nas competências, 
habilidades, atitudes e valore. 

08/12 á 15/12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Apresentação das bases tecnológicas  
Aula inaugural: Apresentação da base tecnológica e critérios 
de avaliação.  

10/02 a 10/02 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas: 

 Ética e Moral  

Branstorming: Conceito de Ética e Moral  17/02 a 17/02 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas: 

 Ética e Moral  

Aula expositiva e dialogada: Conceito de Ética e Moral 24/02 a 24/02 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas: 

 Ética e Moral  

Aula expositiva e dialogada; Desafios da Ética no contexto 
contemporâneo.  

03/03  a 03/03 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas 

Aula expositiva e dialogada: Filosofia Clássica  
  

10/03 a 10/03 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas 

Aula expositiva e dialogada: Sócrates  
 

17/03 a 17/03 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas 

 Atividade em equipe: Contribuições de Sócrates para 
a Filosofia Clássica   

24/03 a 24/03 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas 

 Orientação em pequenos Grupos: Contribuições de 
Sócrates para a Filosofia Clássica   

31/03 a 31/03 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas 

Aula expositiva e dialogada: Platão  07/04 a 07/04 
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Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas 

Aula expositiva e dialogada: Platão  28/04 a 28/04 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas: 

 Lógica  

Brainstorming: Conceitos de Platão  05/05 a 05/05 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas: 

 Lógica  

Aula expositiva e dialogada : Aristóteles  12/05 a 12/05 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas: 

 Lógica  

Aula expositiva e dialogada : Aristóteles  19/05 a 19/05 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas: 

 Lógica  

Debate e apresentação das pesquisas realizadas 26/05 a 26/05 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas: 

 Lógica  

Apresentação das pesquisas realizadas do ensino em 
pequenos grupos  

02/06 a 02/06 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e  os sofistas: 

 Lógica  

Avaliação bimestral  09/06 a 09/06 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Debate e apresentação das pesquisas realizadas 23/06 a 23/06 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Aula expositiva e dialogada: Poder  30/06 a 30/06 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

 
Plano de Recuperação contínua para alunos com menção 
abaixo da média.  

07/07 a 07/07 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Brainstorming dos conhecimentos desenvolvidos nos 1º e 2º 
Bimestres  

28/07 a 28/07 
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Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Aula expositiva e dialogada: Democracia  04/08 a  04/08 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 
 

Construção de mapa de conceitos.  11/08 a 11/08 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Apresentação dos mapas conceituais.  18/08 a 18/08 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Aula expositiva e dialogada: Cidadania  25/08 a 25/08 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Recurso de vídeo: “ The Birds” Pixar – Exclusão social. 
 

 
01/09 a 01/09 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Avaliação Bimestral  15/09 a 15/09 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Plano de recuperação contínua para alunos com menção 
abaixo da média.  

22/09 a 22/09 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Aula expositiva e dialogada: Democracia  29/09 a 29/09 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Aula expositiva e dialogada: Política, democracia e cidadania  06/10 a 06/10 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Aula expositiva e dialogada: Política, democracia e cidadania  20/10 a 20/10 

https://www.youtube.com/user/canalfutura
https://www.youtube.com/user/canalfutura
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Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Estudo dirigido: A política brasileira  27/10 a 27/10 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Apresentação dos conceitos levantados sobre a política 
brasileira  

10/11 a 10/11 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Apresentação dos conceitos levantados sobre a política 
brasileira  

17/11 a 17/11 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Avaliação Bimestral  24/11 a 24/11 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Brainstorming:  Filosofia Clássica – 
Sócrates, Platão, Aristóteles e os 
sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 
 

01/12 a 01/12 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Atendimento a alunos com baixo rendimento e plano de 
recuperação contínua. 

08/12 a 08/12 

Filosofia Clássica – Sócrates, Platão, 
Aristóteles e os sofistas: 

 Política: democracia e cidadania; 

Encerramento das atividades e devolutiva de atividades e 
encerramento do ano letivo.  

15/12 a 15/12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Introdução à História da Física 

Introdução à Astronomia 

Conceitos básicos de referencial 

Conceitos de centro de massa 

Leis de Newton 

Aula expositiva 

Simuladores 

Demonstração experimental 

Utilização de aplicativos em celular 

09/FEV a 02/MAR 

 

Tipos de forças 

Forças de interação e forças de contato 

Tensão 

Atrito 

Normal 

Peso 

Centrípeta 

Aula expositiva 

Simuladores 

Utilização de aplicativos em celular 

Demonstração experimental 

Laboratório de Ciências 

09/MAR a 06/ABR 

 

Gravitação Universal 

Sistema Solar 

Forças no movimento circular 

Período 

Frequência 

Velocidade angular 

Aula expositiva 

Simuladores 

Utilização de aplicativos em celular 

Demonstração experimental 

20/ABR a 18/MAI 

 

Quantidade de movimento 

Conservação da quantidade de movimento 

Princípio de funcionamento de foguetes 

 

Aula expositiva 

Simuladores 

Utilização de aplicativos em celular 

Demonstração experimental 

25/MAI a 29/JUN 

 

Tipos de Energia 

Energia Cinética 

Energia Potencial 

Energia Mecânica 

Aula expositiva 

Simuladores 

Utilização de aplicativos em celular 

Demonstração experimental 

27/JUL a 24/AGO 
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Trabalho e Força 

Trabalho e Energia 

 

Aula expositiva 

Simuladores 

Utilização de aplicativos em celular 

Demonstração experimental 

31/AGO a 28/SET 

 

Energia térmica - Calor 

Fontes de calor 

Transformações de energia em energia térmica 

Processos térmicos em estrelas - Sol 

Aula expositiva 

Simuladores 

Utilização de aplicativos em celular 

Demonstração experimental 

05/OUT a 09/NOV 

 

Energia elétrica 

Fontes de energia elétrica 

Transformações de energias para energia elétrica 

Aula expositiva 

Simuladores 

Utilização de aplicativos em celular 

Demonstração experimental 

16/NOV a 07/DEZ 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Introdução ao estudo da geografia  
Apresentação da disciplina, regras de convivência e formas 
de avaliação. 
 

 
06/02 a 10/02 

Introdução aos estudos do espaço geográfico; 

Aula expositiva dialogada. 
A partir das explanações realizadas em sala de aula, o 
acompanhamento de textos de livro didático e realização de 
atividades, espera-se promover com o grupo de alunos 
questionamentos e comparações com o cotidiano.  
Para concluir, avaliação individual composta por questões de 
múltipla escolha. 

 
13/02 a 17/02 

O lugar, A paisagem, A natureza; 

Aula expositiva dialogada. 
A partir das explanações realizadas em sala de aula, o 
acompanhamento de textos de livro didático e realização de 
atividades, espera-se promover com o grupo de alunos 
questionamentos e comparações com o cotidiano.  
Para concluir, avaliação individual composta por questões de 
múltipla escolha. 

20/02 a 24/02 

A cultura e a Técnica na geografia; 

Aula expositiva dialogada. 
A partir das explanações realizadas em sala de aula, o 
acompanhamento de textos de livro didático e realização de 
atividades, espera-se promover com o grupo de alunos 
questionamentos e comparações com o cotidiano.  
Para concluir, avaliação individual composta por questões de 
múltipla escolha. 

 
02/03 a 03/03 

Taxas, orientação (latitude e longitude); 
Aula expositiva dialogada. 
Uso da sala da aula como ambiente para a localização de 
objetos. 

06/03 a 10/03 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Localização e representação  
Aula expositiva dialogada. 
Uso de parte do vídeo ”A grande história dos mapas”. 
Discussão sobre o vídeo. 

13/03 a 17/03 

Escala Geográfica: o local e o global  

Aula expositiva dialogada. 
A partir das explanações realizadas em sala de aula, o 
acompanhamento de textos de livro didático e realização de 
atividades, espera-se promover com o grupo de alunos 
questionamentos e comparações com o cotidiano.  
 

 
20/03 a 24/03 

Tabelas e quadros  

Aula expositiva dialogada. 
A partir das explanações realizadas em sala de aula, o 
acompanhamento de textos de livro didático e realização de 
atividades, espera-se promover com o grupo de alunos 
questionamentos e comparações com o cotidiano.  
 

 
27/03 a 31/03 

 Gráficos e índices. 

Aula expositiva dialogada. 
A partir da apresentação de equipamentos de 
georeferenciamento e posicionamento global em sala de 
aula, promover a discussão sobre o uso da técnica e da 
tecnologia no mundo moderno.  
 

03/04 a 07/04 

Mapas, cartas e plantas 
Para concluir, avaliação individual composta por questões de 
múltipla escolha 

10/04 a 13/04 

O mapa como instrumento ideológico; Aula expositiva dialogada. 17/04 a 20/04 

Teledetecção: Imagens de satélites; 

Aula expositiva dialogada. 
Por meio de pesquisa em grupos (máximo 5 alunos), leitura 
de texto de livro didático, debate da interferência do homem 
sobre o espaço e produção de texto como forma de 
manifestar compreensão da relação homem-espaço. 

24/04 a 28/04 
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Fotografias aéreas a serviço da questão ambiental 

Aula expositiva dialogada. 
Por meio de pesquisa em grupos (máximo 5 alunos), leitura 
de texto de livro didático, debate da interferência do homem 
sobre o espaço e produção de texto como forma de 
manifestar compreensão da relação homem-espaço. Uma 
avaliação individual com questões de múltipla escolha será 
realizada após encerramento do assunto. 

02/05 a 05/05 

A produção cartográfica sobre a questão ambiental. 

Aula expositiva dialogada. 
Por meio de pesquisa em grupos (máximo 5 alunos), leitura 
de texto de livro didático, debate da interferência do homem 
sobre o espaço e produção de texto como forma de 
manifestar compreensão da relação homem-espaço. Uma 
avaliação individual com questões de múltipla escolha será 
realizada após encerramento do assunto. 

08/05 a 12/05 

O homem cria seu espaço  
O espaço como resultado da oposição diversidade-padrão 

Aula expositiva dialogada. 
 

15/05 a 19/05 

O papel da técnica e do trabalho na criação do espaço 

Por meio de pesquisa em grupos (máximo 5 alunos), leitura 
de texto de livro didático, debate da interferência do homem 
sobre o espaço e produção de texto como forma de 
manifestar compreensão da relação homem-espaço. Uma 
avaliação individual com questões de múltipla escolha será 
realizada após encerramento do assunto. 

22/05 a 26/05 

Divisão internacional do trabalho e da produção 

Aula expositiva dialogada. 
Por meio de pesquisa em grupos (máximo 5 alunos), leitura 
de texto de livro didático, debate da interferência do homem 
sobre o espaço e produção de texto como forma de 
manifestar compreensão da relação homem-espaço. Uma 
avaliação individual com questões de múltipla escolha será 
realizada após encerramento do assunto. 

29/05 a 02/06 
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O espaço geográfico produzido/apropriado 

Aula expositiva dialogada. 
Por meio de pesquisa em grupos (máximo 5 alunos), leitura 
de texto de livro didático, debate da interferência do homem 
sobre o espaço e produção de texto como forma de 
manifestar compreensão da relação homem-espaço. Uma 
avaliação individual com questões de múltipla escolha será 
realizada após encerramento do assunto. 

05/06 a 09/06 

A contradição: humanização-desumanização. 

Aula expositiva dialogada. 
Por meio de pesquisa em grupos (máximo 5 alunos), leitura 
de texto de livro didático, debate da interferência do homem 
sobre o espaço e produção de texto como forma de 
manifestar compreensão da relação homem-espaço. Uma 
avaliação individual com questões de múltipla escolha será 
realizada após encerramento do assunto. 

12/06 a 14/06 

O Relevo e a estrutura geológica da Terra; 

Aula expositiva dialogada. 
Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

19/06 a 23/06 

Intemperismo  

Aula expositiva dialogada. 
Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

26/06 a 30/06 

A erosão dos solos.  Aula expositiva dialogada. 24/07 a 28/07 

Tipos de contaminação dos solos. Aula expositiva dialogada. 31/07 a 04/08 
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Introdução aos estudos do Clima. 

Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

07/08 a 11/08 

As características da atmosfera da terra.  

Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

14/08 a 18/08 

Fatores Climáticos 

Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

21/08 a 25/08 

Fatores Climáticos 

Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

28/08 a 01/09 

Elementos Climáticos 

Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

04/09 a 06/09 

Elementos Climáticos  

Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

11/09 a 15/09 

Semana de Avaliações 
Aula expositiva dialogada. 
O presente procedimento será articulado com o item “O 
homem cria seu espaço desenvolvido entre maio de julho 

18/09 a 22/09 
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Poluição do ar atmosférico  Aula expositiva dialogada. 25/09 a 29/09 

Chuva ácida e Inversão térmica. Aula expositiva dialogada. Atividade em grupos. 02/10 a 06/10 

El Nino e Ilhas de calor. Aula expositiva dialogada. 09/10 a 11/10 

Aquecimento global  Aula expositiva dialogada. 16/10 a 20/10 

Água:escassez e poluição. Aula expositiva dialogada. 23/10 a 27/10 

A hidrografia do planeta Terra. Aula expositiva dialogada. 30/10 a 01/11 

Bacias Hidrográficas Urbanas Aula expositiva dialogada. 
 

06/11 a 10/11 

Saída Técnica para Campos do Jordão (Previsão) Aula expositiva dialogada. 13/11 a 17/11 

 
Introdução aos estudos dos Biomas brasileiros. 

Aula expositiva dialogada. 
Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

21/11 a 24/11 

Taiga e Tundra  

Aula expositiva dialogada. 
Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

27/11 a 01/12 
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Florestas temperadas e Savanas  

Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

04/12 a 08/12 

Desertos e Pradarias; 

Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

11/12 a 15/12 

Florestas Tropicais  

Diante de levantamento prévio, observação de documentário, 
leitura individual de texto selecionado e posterior registros 
em grupo, atividades serão realizadas e posteriormente 
avaliadas a partir de questões de múltipla escolha e 
dissertativas. 

27/11 a 01/12 

Impactos ambientais nos biomas brasileiros. 

Aula expositiva dialogada. 
Por meio de pesquisa em grupos (máximo 5 alunos), leitura 
de texto de livro didático, debate da interferência do homem 
sobre o espaço e produção de texto como forma de 
manifestar compreensão da relação homem-espaço. Uma 
avaliação individual com questões de múltipla escolha será 
realizada após encerramento do assunto. 

04/12 a 08/12 

Desenvolvimento sustentável: problema global  
Avaliação Final e Recuperação de conteúdo. 

Aula expositiva dialogada. 
Por meio de pesquisa em grupos (máximo 5 alunos), leitura 
de texto de livro didático, debate da interferência do homem 
sobre o espaço e produção de texto como forma de 
manifestar compreensão da relação homem-espaço. Uma 
avaliação individual com questões de múltipla escolha será 
realizada após encerramento do assunto. 

11/12 a 15/12 

 


