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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:      Pesquisa de Mercado                                                                          Série: 2º Ano 
 

Habilidade 
 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas 
Procedimentos 

Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1.1 Utilizar 
diferentes métodos 
qualitativos e 
quantitativos para 
análise de 
mercado.  

 

1. O processo de 
pesquisa de marketing: 
- definição do problema e 
objetivos da pesquisa; 
- desenvolvimento da 
pesquisa; 
- coleta de dados/ 
informações; 
- análise das informações; 
- apresentação dos 
resultados 

História  
 

Características da sociedade global: 

o novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte; 

o economia globalizada, cultura 

mundializada e novas formas de 
dominação 
imperialista; 

o hábitos, estilos de vida, mentalidades: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o o trabalho na cidade e no campo: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o contrastes econômicos e sociais. 

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 / 02 a 12 / 02 
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1.1 Utilizar 
diferentes métodos 
qualitativos e 
quantitativos para 
análise de 
mercado.  

 

1. O processo de 
pesquisa de marketing: 
- definição do problema e 
objetivos da pesquisa; 
- desenvolvimento da 
pesquisa; 
- coleta de dados/ 
informações; 
- análise das informações; 
- apresentação dos 
resultados 

História  
 

Características da sociedade global: 

o novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte; 

o economia globalizada, cultura 

mundializada e novas formas de 
dominação 
imperialista; 

o hábitos, estilos de vida, mentalidades: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o o trabalho na cidade e no campo: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o contrastes econômicos e sociais 

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 

1.1 Utilizar 
diferentes métodos 
qualitativos e 
quantitativos para 
análise de 
mercado.  

 

1. O processo de 
pesquisa de marketing: 
- definição do problema e 
objetivos da pesquisa; 
- desenvolvimento da 
pesquisa; 
- coleta de dados/ 
informações; 
- análise das informações; 
- apresentação dos 
resultados 

História  
 

Características da sociedade global: 

o novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte; 

o economia globalizada, cultura 

mundializada e novas formas de 
dominação 
imperialista; 

o hábitos, estilos de vida, mentalidades: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o o trabalho na cidade e no campo: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o contrastes econômicos e sociais 

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

 
20 / 02 a 26 / 02 
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1.1 Utilizar 
diferentes métodos 
qualitativos e 
quantitativos para 
análise de 
mercado.  

 

1. O processo de 
pesquisa de marketing: 
- definição do problema e 
objetivos da pesquisa; 
- desenvolvimento da 
pesquisa; 
- coleta de dados/ 
informações; 
- análise das informações; 
- apresentação dos 
resultados 

História  
 

Características da sociedade global: 

o novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte; 

o economia globalizada, cultura 

mundializada e novas formas de 
dominação 
imperialista; 

o hábitos, estilos de vida, mentalidades: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o o trabalho na cidade e no campo: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o contrastes econômicos e sociais 

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. 
 
 
 
 

 
27 / 02 a 05 / 03 

1.1 Utilizar 
diferentes métodos 
qualitativos e 
quantitativos para 
análise de 
mercado.  

 

1. O processo de 
pesquisa de marketing: 
- definição do problema e 
objetivos da pesquisa; 
- desenvolvimento da 
pesquisa; 
- coleta de dados/ 
informações; 
- análise das informações; 
- apresentação dos 
resultados 

História  
 

Características da sociedade global: 

o novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte; 

o economia globalizada, cultura 

mundializada e novas formas de 
dominação 
imperialista; 

o hábitos, estilos de vida, mentalidades: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o o trabalho na cidade e no campo: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o contrastes econômicos e sociais 

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

 
06 / 03 a 12 / 03 
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1.1 Utilizar 
diferentes métodos 
qualitativos e 
quantitativos para 
análise de 
mercado.  

 

1. O processo de 
pesquisa de marketing: 
- definição do problema e 
objetivos da pesquisa; 
- desenvolvimento da 
pesquisa; 
- coleta de dados/ 
informações; 
- análise das informações; 
- apresentação dos 
resultados 

História  
 

Características da sociedade global: 

o novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte; 

o economia globalizada, cultura 

mundializada e novas formas de 
dominação 
imperialista; 

o hábitos, estilos de vida, mentalidades: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o o trabalho na cidade e no campo: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o contrastes econômicos e sociais 

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

 
13 / 03 a 19 / 03 

2.1 Selecionar os 
tipos e técnicas de 
pesquisa ideais 
para a coleta e 
análise de 
informações.  

 

2. Tipos e técnicas de pesquisa 
de mercado:  
-  quantitativa;  
-  qualitativa  

 

História  
 

Características da sociedade global: 

o novas tecnologias de informação, 

comunicação e transporte; 

o economia globalizada, cultura 

mundializada e novas formas de 
dominação 
imperialista; 

o hábitos, estilos de vida, mentalidades: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o o trabalho na cidade e no campo: 

mudanças, rupturas e permanências; 

o contrastes econômicos e sociais 

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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2.1 Selecionar os 
tipos e técnicas de 
pesquisa ideais 
para a coleta e 
análise de 
informações.  

 

2. Tipos e técnicas de pesquisa 
de mercado:  
-  quantitativa;  
-  qualitativa  
 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 
 

 
27 / 03 a 02 / 04 

2.1 Selecionar os 
tipos e técnicas de 
pesquisa ideais 
para a coleta e 
análise de 
informações.  

 

2. Tipos e técnicas de pesquisa 
de mercado:  
-  quantitativa;  
-  qualitativa  
 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
03 / 04 a 09 / 04 
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2.1 Selecionar os 
tipos e técnicas de 
pesquisa ideais 
para a coleta e 
análise de 
informações.  

 

2. Tipos e técnicas de pesquisa 
de mercado:  
-  quantitativa;  
-  qualitativa  
 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
10 / 04 a 16 / 04 

2.1 Selecionar os 
tipos e técnicas de 
pesquisa ideais 
para a coleta e 
análise de 
informações.  

 

2. Tipos e técnicas de pesquisa 
de mercado:  
-  quantitativa;  
-  qualitativa  
 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

17 / 04 a 23 / 04 
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2.1 Selecionar os 
tipos e técnicas de 
pesquisa ideais 
para a coleta e 
análise de 
informações.  

 

2. Tipos e técnicas de pesquisa 
de mercado:  
-  quantitativa;  
-  qualitativa  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 

2.1 Selecionar os 
tipos e técnicas de 
pesquisa ideais 
para a coleta e 
análise de 
informações.  

 

2. Tipos e técnicas de pesquisa 
de mercado:  
-  quantitativa;  
-  qualitativa  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 
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2.1 Selecionar os 
tipos e técnicas de 
pesquisa ideais 
para a coleta e 
análise de 
informações.  

 

2. Tipos e técnicas de pesquisa 
de mercado:  
-  quantitativa;  
-  qualitativa  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

08 / 05 a 14 / 05 

2.1 Selecionar os 
tipos e técnicas de 
pesquisa ideais 
para a coleta e 
análise de 
informações.  

 

2. Tipos e técnicas de pesquisa 
de mercado:  
-  quantitativa;  
-  qualitativa  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 
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3.1. Selecionar 
fontes para 
realizar 
pesquisas de 
mercado e 
pesquisas de 
campo. 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

22 / 05 a 28 / 05 

3.1. Selecionar 
fontes para 
realizar 
pesquisas de 
mercado e 
pesquisas de 
campo. 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 
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3.1. Selecionar 
fontes para 
realizar 
pesquisas de 
mercado e 
pesquisas de 
campo. 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 

3.1. Selecionar 
fontes para 
realizar 
pesquisas de 
mercado e 
pesquisas de 
campo. 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

12 / 06 a 18 / 06 
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3.1. Selecionar 
fontes para 
realizar 
pesquisas de 
mercado e 
pesquisas de 
campo. 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

19 / 06 a 25 / 06 

3.2. Executar coleta 
de dados através 
de métodos e 
técnicas de 
pesquisa.  

 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

26 / 06 a 06 / 07 
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3.2. Executar coleta 
de dados através 
de métodos e 
técnicas de 
pesquisa.  

 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 / 07 a 30 / 07 

3.2. Executar coleta 
de dados através 
de métodos e 
técnicas de 
pesquisa.  

 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

31 / 07 a 06 / 08 
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3.2. Executar coleta 
de dados através 
de métodos e 
técnicas de 
pesquisa.  

 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

07 / 08 a 13 / 08 

3.2. Executar coleta 
de dados através 
de métodos e 
técnicas de 
pesquisa.  

 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

14 / 08 a 20 / 08 
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3.2. Executar coleta 
de dados através 
de métodos e 
técnicas de 
pesquisa.  

 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

21 / 08 a 27 / 08 

3.2. Executar coleta 
de dados através 
de métodos e 
técnicas de 
pesquisa.  

 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

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

 

3.2. Executar coleta 
de dados através 
de métodos e 
técnicas de 
pesquisa.  

 

3. Análise quantitativa do 
mercado:  
- a dimensão do mercado;  
-  estudos de mercado  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

04 / 09 a 10 / 09 

4.1. Organizar as 
informações 
coletadas para o 
estudo situacional.  

 

4.1. Análise qualitativa do 
mercado:  
- comportamento do 
consumidor;  
- tendências atuais do 
consumo;  
- necessidades e motivação;  
- processo de decisão de 
compra  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

11 / 09 a 17 / 09 
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4.1. Organizar as 
informações 
coletadas para o 
estudo situacional.  

 

4.1. Análise qualitativa do 
mercado:  
- comportamento do 
consumidor;  
- tendências atuais do 
consumo;  
- necessidades e motivação;  
- processo de decisão de 
compra  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

18 / 09 a 24 / 09 

4.1. Organizar as 
informações 
coletadas para o 
estudo situacional.  

 

4.1. Análise qualitativa do 
mercado:  
- comportamento do 
consumidor;  
- tendências atuais do 
consumo;  
- necessidades e motivação;  
- processo de decisão de 
compra  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

25 / 09 a 01 / 10 
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4.1. Organizar as 
informações 
coletadas para o 
estudo situacional.  

 

4.1. Análise qualitativa do 
mercado:  
- comportamento do 
consumidor;  
- tendências atuais do 
consumo;  
- necessidades e motivação;  
- processo de decisão de 
compra  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

02 / 10 a 08 / 10 

4.1. Organizar as 
informações 
coletadas para o 
estudo situacional.  

 

4.1. Análise qualitativa do 
mercado:  
- comportamento do 
consumidor;  
- tendências atuais do 
consumo;  
- necessidades e motivação;  
- processo de decisão de 
compra  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

09 / 10 a 15 / 10 
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4.2. Aplicar as 
informações 
coletadas nas 
decisões de 
marketing.  

 

4.2. Análise e seleção da 
amostragem  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

16 / 10 a 22 / 10 

4.2. Aplicar as 
informações 
coletadas nas 
decisões de 
marketing.  

 

4.2. Análise e seleção da 
amostragem  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 
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4.2. Aplicar as 
informações 
coletadas nas 
decisões de 
marketing.  

 

4.2. Análise e seleção da 
amostragem  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

Feriado dia 2/11 – 
Finados 
Dia 3/11 Emenda  
 

 
 

30 / 10 a 05 / 11 

4.2. Aplicar as 
informações 
coletadas nas 
decisões de 
marketing.  

 

4.2. Análise e seleção da 
amostragem  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 / 11 a 12 / 11 
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4.2. Aplicar as 
informações 
coletadas nas 
decisões de 
marketing.  

 

4.2. Análise e seleção da 
amostragem  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 / 11 a 19 / 11 

4.2. Aplicar as 
informações 
coletadas nas 
decisões de 
marketing.  

 

4.3. Gerenciamento das 
informações para decisões de 
marketing  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 
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4.2. Aplicar as 
informações 
coletadas nas 
decisões de 
marketing.  

 

4.3. Gerenciamento das 
informações para decisões de 
marketing  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 / 11 a 03 / 12 

4.2. Aplicar as 
informações 
coletadas nas 
decisões de 
marketing.  

 

4.3. Gerenciamento das 
informações para decisões de 
marketing  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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 / 12 a 10 / 12 
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4.2. Aplicar as 
informações 
coletadas nas 
decisões de 
marketing.  

 

4.3. Gerenciamento das 
informações para decisões de 
marketing  

 

sociologia  
 
A identidade cultural – conceitos e 
elementos da cultura popular, erudita, 
de elite 
e de massa: 

o aculturação; 

o contracultura; 

o formação da cultura brasileira em 

identidade nacional. 

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. 

 
 

11 / 12 a 15 / 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.  

 Introdução à literatura e ao Romantismo.  
 

 Apresentação das diretrizes e dos critérios de avaliação.  

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

 Aula expositiva dialogada sobre os tópicos a serem 
estudados nas aulas de literatura do segundo ano e 
reflexão sobre o que é ser romântico.  

 
07 e 09/ 02 

 Literatura: Romantismo 

 Intertextualidade 

 Análise do poema Canção do exílio, de Gonçalves Dias.  

 Aula expositiva dialogada sobre os tipos de relações 
intertextuais e análise da intertextualidade existente entre 
poemas modernos e a Canção do exílio.  

 Criação de uma paráfrase do poema estudado.   

 Aula expositiva dialogada sobre o contexto histórico do 
período literário.  

 
14 e 16/ 02 

 Gramática: classes gramaticais e morfologia 

 Aula expositiva dialogada sobre as classes gramaticais e 
sobre morfologia.  

 Atividade de análise morfológica de orações e de 
propagandas e placas que apresentam desvios 
gramaticais. 

 
21 e 23/ 02 

 Gramática: classes gramaticais – os substantivos e adjetivos  
 Atividade sobre flexão dos substantivos e adjetivos a 

partir da formação do plural dos substantivos compostos. 

02/03 
 

 Literatura: Romantismo 

 Aula expositiva e dialogada sobre as principais 
características do período literário através de atividade de 
interpretação de trechos de obras.  

 O Romantismo no Brasil. Estudo das 3 gerações através 
da interpretação de poemas.  

07 e 09/03 
 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 

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

 

 As preposições, conjunções e advérbios  

 Coesão textual  

 Aula expositiva dialogada sobre as principais funções das 
preposições, conjunções e advérbios como elemento de 
coesão textual. Atividade de interpretação textual.  

 
14 e 16/03 

 

 Revisão para a avaliação  

 Classes gramaticais  

 Avaliação 

 Autoavaliação 
 

 Atividade de revisão para a avaliação bimestral  

 Jogos das classes gramaticais. 

 Avaliação individual com questões objetivas e discursivas 
sobre o Romantismo e as classes gramaticais.   

 
21 e 13/03 

 Relatório técnico  

 Literatura: a prosa no Romantismo 

 Aula expositiva dialogada sobre as principais 
características de um relatório técnico e produção de um 
relatório sobre uma das atividades realizadas no primeiro 
bimestre.  

 Aula expositiva dialogada sobre as características e 
principais autores da prosa romântica brasileira e sobre o 
romance Iracema. Apresentação dos personagens 
principais. 

28 e 30/03 

 Literatura:  Iracema 
Regência Verbal 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada sobre o conceito de regência 
verbal e atividade de usos em textos formais. 

04 e 06/04 

 Literatura: Iracema  

 Regência Verbal: a crase 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada e atividade.  
11/04  

 Literatura: Iracema e Memórias de um Sargento de Milícias 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Debate sobre a obra. 

 Introdução à leitura de Memórias de um Sargento de 
Milícias, de Joaquim Manuel de Macedo 

18 e 20/04 

 Literatura: Memória de um Sargento de Milícias  

 Pronomes  

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada e atividades de uso e 
interpretação de texto. 

25 e 27/04 

 Semana Paulo Freire  02 e 4/05 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 

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

 

 Literatura: Memórias de um Sargento de Milícias 

 Os pronomes oblíquos  

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada e atividades de uso e 
interpretação de texto. 

 Colocação pronominal como uso formal da língua.  

09 e 11/05 

 

 Literatura: Memórias de um Sargento de Milícias 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Debate sobre a obra e do conceito de herói nas duas 
obras estudadas.  

16 e 18/05 

 Texto expositivo e argumentativo  
 

 Aula expositiva dialogada e atividade de interpretação 
com ênfase na adequação de textos. 

23 e 25/05 

 Iracema e Memórias de um Sargento de Milícias 

 Carta comercial 

 Apresentação de trabalhos sobre as obras estudadas 
durante o bimestre.  

 Aula expositiva dialogada e produção de carta comercial 

30/05 e 01/06 

 E-mail profissional  
 Aula expositiva, atividade de interpretação e produção 

textual.  
06 e 08/06 

 Realismo  

 Aula expositiva dialogada sobre o contexto histórico da 
época e das principais características do período literário.  

 Atividade de interpretação de trechos das principais 
obras.  

13/06 

 Revisão para a avaliação 

 Avaliação 

 Autoavaliação 

 Atividade de revisão para a avaliação bimestral  

 Avaliação individual com questões objetivas e discursivas 
sobre o Romantismo e as classes gramaticais.   

20 e 22/06 

 Realismo: Machado de Assis 

 Aula expositiva dialogada sobre e leitura de trechos de 
contos do escritor.  

 Indicação de leitura da obra Memórias póstumas de Brás 
Cubas.  

27 e 29/06 
 

 Realismo: Memórias Póstumas de Brás Cubas 

 Regência Nominal 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada sobre o conceito de regência 
nominal e atividade de usos em textos formais. 

04 e 06/07 

 Realismo: Memórias Póstumas de Brás Cubas 

 Coesão  

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Revisão dos elementos de coesão e atividade de 
interpretação textual.  

25 e 27/07 
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 Realismo: Memórias Póstumas de Brás Cubas 

 Coerência 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Atividades de interpretação e produção de texto para 
identificar e praticar as principais marcas de coerência 
textual. 

01 e 03/08 

 Realismo: Memórias Póstumas de Brás Cubas 

 O texto dissertativo: a introdução e a argumentação 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada sobre a introdução e a 
argumentação do texto dissertativo-argumentativo 

08 e 10/08 

 Realismo: Memórias Póstumas de Brás Cubas 

 O texto dissertativo: a argumentação e a conclusão 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Debate sobre a obra.  

 Interpretação de texto e produção de uma introdução 

15 e 17/08 

 O texto dissertativo-argumentativo 
 Interpretação de coletânea de textos. 

 Produção de texto dissertativo-argumentativo 
22 e 24/08 

 A mala direta 

  Apresentação das produções dos alunos 

 Aula expositiva dialogada sobre o gênero e produção 
textual. 

29 e 31/08 

 O Naturalismo 

 Aula expositiva dialogada sobre o contexto histórico da 
época, os principais autores e a diferença entre Realismo 
e Naturalismo. 

 Introdução à leitura da obra ‘O cortiço’. 

05/09 

 Revisão para a avaliação 

 Avaliação 

 Autoavaliação 

 Atividade de revisão para a avaliação bimestral  

 Avaliação individual com questões objetivas e discursivas 
sobre o Romantismo e as classes gramaticais.   

12 e 14/09 

 O Naturalismo: O cortiço 

 O comunicado 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada sobre o gênero e atividade de 
interpretação textual. 

19 e 21/09 

 O Naturalismo: O cortiço 

 O comunicado 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Produção textual de um comunicado a partir da simulação 
de diferentes situações.  

26 e 28/09 

 O Naturalismo: O cortiço 

 Morfossintaxe: sujeito e predicado 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada e atividade sobre a diferença 
entre os termos essenciais e os termos acessórios e tipos 
de sujeito e predicado. 

03 e 05/10 
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 O Naturalismo: O cortiço 

 Morfossintaxe: Tipos de verbo e complemento 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada e atividade. 
17 e 19/10 

 O Naturalismo: O cortiço 

 Morfossintaxe: adjunto adverbial e adjunto adnominal 

 Compartilhamento de fichamento de capítulos da obra. 

 Aula expositiva dialogada e atividade. 
24 e 26/10 

 O Naturalismo: O cortiço 

 Texto dissertativo-argumentativo 

 Apresentação de trabalhos sobre a obra. 

 Debate sobre tema atual associado à obra de Aluísio de 
Azevedo e produção de texto dissertativo-argumentativo.  

 

31/10 

 Morfossintaxe 
 Atividades de análise morfossintática a partir de textos 

jornalísticos, propagandas e outros gêneros textuais de 
grande circulação. 

07 e 09/11 

 Vozes verbais  

 Feira do Empreendedorismo 
 Aula expositiva dialogada e atividade. 14 e 16/11 

 Revisão para a avaliação 

 Avaliação 

 Autoavaliação 

 Atividades  

 Avaliação sobre as obras lidas durante o bimestre, 
regência verbal e as características dos gêneros textuais 
estudados. 

21 e 23/11 

 Simbolismo e Parnasianismo  Apresentação de trabalhos.  28 e 30/11 

 Textos técnicos   Revisão dos textos técnicos trabalhados durante o ano.   05 e 07/12 

 Fechamento do ano 
 Dinâmica de reflexão sobre o desempenho durante o ano. 

Leitura de textos e produções dos alunos.  
12 e 14/12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1.0 Reconhecimento e Caracterização das Transformações da 
Matéria  
1.1 Mol, massa molar e constante de Avogrado  

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

 
10/02 a 17/02 

1.2 Cálculo Estequiométrico simples e envolvendo pureza e 
rendimento 

Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. Aula prática envolvendo a 
determinação de NaHCO3 em comprimentos efervescentes.  

 
24/02 a 03/03 

1.3 Cálculo Estequiométrico  envolvendo reagente limitante e gases  
Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. 

 
10/03 a 24/03 

2.0 Reconhecimento e Caracterização das Transformações da 
Matéria 
2.1 Processos Endotérmicos e Processos Exotérmicos  

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

31/03 a 07/04 

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

28/04 a 05/05 

2.3 Entalpia padrão e equações químicas, Lei de Hess  
Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades 

12/05 a 26/05 

3.0 Energia e as Transformações Químicas 
3.1 Combustíveis e Meio Ambiente: Produção e Consumo de 
Energia  

  

Seminários  02/06 a 23/06 

3.2 Eletroquímica – Pilhas  
Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. Aula prática a montagem de 
uma pilha  

28/07 a 04/08 

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

11/08 a 18/08 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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4.0 Primeiros Modelos de Construção da Matéria  
4.1 Balanceamento de Reações de Oxidorredução  

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

25/08 a 01/09 

5.0 Aspectos Dinâmicos das Transformações 
5.1 Rapidez de uma Reação Química  

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

22/09 a 22/09 

5.2 Fatores que afetam a velocidade da reação 
Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. 

29/09 a 29/09 

5.3 Equilíbrio Químico: Princípio de Le Châtelier, fatores que afetam o 
equilíbrio químico e constante de equilíbrio 

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

06/10 a 20/10 

6.0 Química da Atmosfera 
6.1 Propriedade dos gases 

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

27/10 a 10/11 

7.0 Química da Hidrosfera 
7.1 Soluções: composição e unidades de concentração 

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

10/11 a 08/12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Apresentação do Professor, do conteúdo semestral/anual e dos 
critérios de avaliação. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

09/02 

1. Estratificação e Mobilidade Social: a) Tipos de estratificação social: 
sociedades organizadas em castas e por estamentos; b) Divisão e 
hierarquização da sociedade; 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

16/02 

1. Estratificação e Mobilidade Social: c) Mobilidade social; d) Classes 
sociais; e) Conteúdo simbólico das estratificações e mobilidades 
sociais. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

23/02 e 02/03 

Debate sobre Meritocracia Debate 
 

09/03 

Atividade (Redação Sobre Meritocracia) Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

16/03 

Debates sobre preconceito e estereótipo. Debate 
 

23/03 

2. Diferença e desigualdade: a) Desumanização e coisificação do 
outro; b) Questões de gênero e etnia. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 30/03 

Debates sobre Preconceito de Gênero e Racial. Debate 06/04 
 

Processo histórico de abolição da escravatura e inserção do negro na 
Sociedade Brasileira. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 13/04 

Atividade (Tema – Mulher no Mercado de Trabalho) Debate 20/04 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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3.  Mudança e Transformação social: a) Direitos, Cidadania e 
Movimentos Sociais; b) Segregação e Movimentos par Mudanças 
Sociais;  

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 27/04 

3.  Mudança e Transformação social: c) Inclusão e exclusão; d) 
Movimentos sociais; e) Movimentos sociais no Brasil. 

Atividade em Grupo 04/05 

Debate sobre Preconceito e Exclusão Debate 11/05 e 18/05 

Exibição do Documentário – Ônibus 174 Exibição de audiovisual 25/05 

Exibição do Documentário – Ônibus 174 Exibição de audiovisual 02/06 

Conflitos Sociais na História do Brasil: Quilombo dos Palmares, 
Inconfidência Mineiro, Conjuração Baiana 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 15/06 

Conflitos Sociais na História do Brasil: Canudos, Revolta da Vacina, 
Coluna Prestes. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 22/06 

Exercícios de Fixação  29/06 

Conflitos Sociais na História do Brasil: Era Vargas e Ditadura Militar. Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 27/07 

4. Violência: a) Definição; b) Violência e representações sociais; c) 
Violência e sua construção como problema sociológico; d) Violência 
simbólica.  

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 03/08 

Seminário – Violência Policial nas Grandes Cidades Seminário 10/08 

Seminário – Sistema Carcerário no Brasil Seminário 17/08 

Seminário – Vai Fazer O Que? Seminário 24/08 e 31/08 
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Exercícios de Fixação  07/09 

5. O Poder e o Estado: a) As teorias clássicas sobre o Estado; b) A 
sociedade disciplinar e a sociedade do controle; c) Estado e governo. 
Sistemas de Governo e a República. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 14/09 

5. O Poder e o Estado: a) As teorias clássicas sobre o Estado; b) A 
sociedade disciplinar e a sociedade do controle; c) Estado e governo. 
Sistemas de Governo e a República. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 21/09 

Parlamentarismo X Presidencialismo Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 28/09 

Exibição de Filme – A Revolução Francesa Exibição de audiovisual 05/10 

Exibição de Filme - A Revolução Francesa Exibição de audiovisual 12/10 

Exibição de Filme - A Revolução Francesa Exibição de audiovisual 19/10 

Exercícios sobre Documentário - A Revolução Francesa  26/10 

6. Democracia, Cidadania e Justiça: a) A democracia; b) Os três 
poderes; c) O processo legislativo no Brasil; d) Direitos Humanos; e) 
Direitos civis, políticos e sociais; f) Cidadania. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 02/11 

6. Democracia, Cidadania e Justiça: a) A democracia; b) Os três 
poderes; c) O processo legislativo no Brasil; d) Direitos Humanos; e) 
Direitos civis, políticos e sociais; f) Cidadania. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 09/11 

Debate – Direitos Humanos Debate 16/11 

Debate – Direitos Humanos Debate 23/11 

Redação – Sobre Direitos Humanos Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 30/11 
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Revisão  7/12 

Encerramento do ano letivo, auto-avaliação do professor.  14/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  Técnicas de Informação e Comunicação Mercadológica                                                                 Série: 2ª 
 

Habilidade 
 

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

1 

1.1. O impacto das novas 

tecnologias na sociedade 

moderna  

1.2. Comunicação, a 

informação, o ser humano e o 

computador  

1.3. Impacto da Internet e 

sociedade da informação e do 

conhecimento  

 

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

 

 

 

 

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

 
 

07/02 a 03/03 

2 

2.1. Tecnologias passam a ser 

vistas como linguagem  

2.2. Mediação e a interação do 

sujeito com o outro social  

 

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 31/03 
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3 

3. Objetivos da comunicação 

mercadológica:  

• 
mercadológica usada como 

ferramenta de marketing;  

• 
estratégias 

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; 
Seminários; 
Atividades individuais e em duplas 
 
 
 
Semana Paulo Freire 

 
 

 
 
 

03/04 a 05/05 
 
 

02 a 05/05 

4 

4. Posicionamento e 

reposionamento do produto e/ 

ou serviço:  

•  

•  

• 
lembrança;  

•  

• 
por usuário;  

•  

• 
e preço);  

•  

•  

• 
associações  

 

 
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; 
 
 

 
 

 
 
 
 

08/5 a 09/06 
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5. Formas de comunicação:  

• 
incentivo propaganda cooperada 

merchandising;  

•  

•  

•  

•  

 

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

Relação entre a oralidade e a 

escrita.  

 

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

 
 

12/06 a 05/07 
 

25/07 a 11/08 

6 

6. Definição de campanha:  

• 
informação;  

• 
testemunho ou testemunhal;  

• 
comparação;  

 

•  

•  

•  

• 
indiferenciada  

 
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; 
 

 
 
 
 
 
 

14/08 a 01/09 
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7. Budget:  

• 
definição da verba de 

comunicação;  

•  

•  

• 
limitações;  

• 
cliente;  

• 
verba  

Matemática 
Tema 6 – Álgebra  
Noções de matemática financeira.  

 

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

Relação entre a oralidade e a 

escrita.  

 

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

 
 
 
 
 
 

05/09 a 29/09 

8 

8. Recursos de informática na 

preparação de cartazes, de 

mensagens ao cliente e de 

design  

Física 
Tema 5 – Equipamentos 
elétricos e 
telecomunicações  
Evolução dos computadores.  

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

Relação entre a oralidade e a 

escrita.  

 

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

 
 

02/10 a 20/10 
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9. Softwares específicos:  

• software “Corel 

Draw” versão 11 ou superior, 

para a confecção de peças 

publicitárias:  

• o vetorização de 

desenhos e imagens;  

• o criação de papelaria;  

• o mala direta;  

• o fôlderes;  

• o cartazes;  

• o painéis;  

• o web marketing;  

• o banners;  

• o outdoor, etc  

• software “Movie 

Maker” para produção de 

vídeos:  

• o institucionais;  

• o produtos;  

• o serviço;  

• o autopromoção;  

• o didáticos;  

• o religiosos;  

• o socioculturais, etc  

software “Dream Weaver 

MX” para confecção de: páginas 

para Internet, banners, 

portfólios, peças publicitárias 

para Internet 

Física 
Tema 5 – Equipamentos 
elétricos e 
telecomunicações  
Evolução dos computadores. 

  

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

Relação entre a oralidade e a 

escrita.  

 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em grupos 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23/10 a 24/11 
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10. Sistemas computadorizados 

e softwares dedicados às áreas e 

subfunções comerciais da 

empresa 

Física 
Tema 5 – Equipamentos 
elétricos e 
telecomunicações  
Evolução dos computadores. 

  

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

Relação entre a oralidade e a 

escrita.  

 

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

 
 

27/11 a 15/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Administração Financeira                                                                                                          Série: 2ª 
 

Habilidade 
 

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

Todas Todas 
 Apresentação das bases 

tecnológicas, competências e 
habilidades. 

 
 

06 / 02 a 10 / 02 

1.1. 
1. Conceitos e fundamentos 

financeiros 
 

Noções de matemática 
financeira. 

Aula expositiva dialogada com 
resolução de situação problema.  

 
 

13 / 02 a 24 / 02 

1.2. 
1. Conceitos e fundamentos 

financeiros 
 

Noções de matemática 
financeira. 

Aula expositiva com estudo em 
grupo e/ou individual 

 
 

02 / 03 a 10 / 03 

2.1 
2. Métodos e técnicas de 

planejamento financeiro  
 

Noções de matemática 
financeira. Utilização de software de apoio 

(Excel). 

 
 

13 / 03 a 17 / 03 
 

2.2. 
2. Métodos e técnicas de 

planejamento financeiro  
 

Noções de matemática 
financeira. 

Aula prática laboratório de 
informática 

 
20 / 03 a 24 / 03 

 

2.3. 
2.Métodos e técnicas de 
planejamento financeiro  

 

Noções de matemática 
financeira. Aula expositiva dialogada  27 / 03 a 31 / 03 

 Avaliação escrita e individual 
 Avaliação escrita com questões 

dissertativas e múltipla escolha 
03 / 04 a 07 / 04 

3.1. 
3. Orçamentos de vendas e 

de produção 
Atividade de recuperação 

Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Aula expositiva dialogada com 
Atividade de recuperação 

10 / 04 a 20 / 04 
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3.1. 
3. Orçamentos de vendas e 

de produção 
Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Utilização de software de apoio 
(Excel). 

24 / 05 a 05 / 05 

3.2.  
4. Sistema de demonstração 
de despesa financeira 

Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Aula prática laboratório de 
informática 

08 / 05 a 12 / 05 

3.2. 
4. Sistema de demonstração 
de despesa financeira 

Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Aula expositiva dialogada  15 / 05 a 19 / 05 

3.3. 
4. Sistema de demonstração 
de despesa financeira 

Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Resolução de exercícios em grupo 22 / 05 a 02 / 06 

3.3. 
5. Controles financeiros 
internos 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

resolução de situação problema. 
Estudo em grupo e/ou individual.  

05 / 06 a 14 / 06 

3.3. 
5. Controles financeiros 
internos 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Aula expositiva dialogada com 
resolução de situação problema. 

19 / 06 a 23 / 06 

 Avaliação escrita e individual 
 Avaliação escrita com questões 

dissertativas e múltipla escolha 
20 / 06 a 24 / 06 

 Atividade de recuperação 
 Atividade de recuperação dos 

conteúdos ministrados 
03 / 07 a 06 / 07 

3.3. 
5. Controles financeiros 
internos 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Aula expositiva e dialogada 24 / 07 a 04 / 08 

3.3. 
5. Controles financeiros 

internos  

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Pesquisa laboratório de informática.    07/ 08 a 11 / 08 

3.2. 
6. Sistemas informatizados 
de processamento financeiro 

Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Utilização de software de apoio 
(Excel). 

14 / 08 a 18 / 08 
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3.2. 
6. Sistemas informatizados 
de processamento financeiro 

Introdução à estatística; 
Análise de dados. 

Aula expositiva dialogada com 
resolução de situação problema.  

21 / 08 a 25 / 08 

4.1. 

7. Planejamento e a 
execução financeira:  

 entrada e saída de caixa, 
contas a pagar e a 
receber; 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados 

Resolução de exercícios práticos. 28 / 08 a 01 / 09 

4.1. 

7. Planejamento e a 
execução financeira:  

 saldos bancários, dívidas 
bancárias; 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados 

Aula prática laboratório de 
informática 

04 / 09 a 06 / 09 

4.1. 

7. Planejamento e a 
execução financeira:  

 vendas a prazo e a vista; 
descontos concedidos e 
obtidos; 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados 

Utilização de software de apoio 
(Excel). 

11 / 09 a 15 / 09 

 Avaliação escrita e individual 
 Avaliação escrita com questões 

dissertativas e múltipla escolha 
18 / 09 a 22 / 09 

4.1. 

7. Planejamento e a 
execução financeira:  

 transferências 
financeiras; impostos a 
pagar e a compensar; 

 remuneração e encargos; 
receitas e despesas 

 Atividade de 
Recuperação 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados Aula expositiva dialogada com 

Estudo em grupo e/ou individual.  
Atividade de recuperação 

25 / 09 a 06 / 10 
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4.2. 
8. Sistemas de análise 
financeira 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados 

Aula expositiva dialogada com 
resolução de situação problema.. 

16 / 10 a 20 / 10 

4.3. 

9. Conceitos de custos: 
princípios; classificação; 
custos diretos, indireto, 
integral; 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados 

Aula expositiva com estudo em 
grupo e/ou individual 

23 / 10 a 27 / 10 

4.3. 

9. Conceitos de custos: 
custos fixos, variáveis e 
mistos; distinção entre 
custos e despesas 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados 

Resolução de situação problema. 
Estudo em grupo e/ou individual 

30 / 10 a 01 / 11 

4.3. 

10. Formação e políticas de 
preço: valor total para o 
consumidor; valor do 
produto; valor dos serviços; 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados 

Aula expositiva e dialogada  06 / 11 a 10 / 11 

4.4. 

10. Formação e políticas de 
preço: valor total para o 
consumidor; valor do 
produto; valor dos serviços; 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados 

Estudo em grupo e/ou individual. 
Apresentação de projetos 
interdisciplinares. 
Feira do empreendedor 

13 / 11 a 17 / 11 

4.4. 

10. Formação e políticas de 
preço: valor recursos 
humanos; valor da imagem; 
custo total do consumidor 

Noções de matemática 
financeira; 
Introdução à estatística; 
Análise de dados 

Aula expositiva dialogada com 
resolução de situação problema. 
Estudo em grupo e/ou individual 

21 / 11 a 02 / 12 

 Avaliação Escrita e Individual 
 Avaliação escrita com questões 

dissertativas e múltipla escolha. 
04 / 12 a 08 / 12 

 
Atividade de recuperação e 
encerramento do ano letivo. 

 Atividade de recuperação e 
feedback do ano letivo. 

11 / 12 a 15 / 12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Diversidade da vida:  
 
- Diversidade: os Reinos que regem as diferenças, 
genética e ambiente;  
- A origem da diversidade, os processos vitais, a 
organização da diversidade, a diversidade brasileira;  
- A perpetuação das espécies;  

- Aulas expositivas; 
 
- Oficina referente ao tema abordado; 
 
- Atividades 
 
- Pesquisas 

01/02 a 10/02 

Diversidade da vida:  
 
- A diversidade ameaçada: as ameaças; principais 
problemas ambientais brasileiros;  
- Ética do cuidado com a Natureza: prioridades e ações 
estratégicas. 

- Aulas expositivas; 
 
- Oficina referente ao tema abordado; 
 
- Atividades 
 
- Pesquisas 

13/02 a 24/02 

Introdução ao estudo dos seres vivos. 
 
-A estrutura e origem dos vírus; 
 
-Bacteriofagos; 

- Aulas expositivas; 
 
- Oficina referente ao tema abordado; 
 
- Atividades 
 
- Pesquisas 

27/02 a 10/03 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Introdução ao estudo dos seres vivos. 
 
-Vírus de Plantas; 
 
-Vírus de animais; 

- Aulas expositivas; 
 
- Oficina referente ao tema abordado; 
 
- Atividades 
 
- Pesquisas 

13/03 a 24/03 

Introdução ao estudo dos seres vivos 
 
- Reino Monera; 
 
- Os grupos de Monera; 
 
- Bactérias; 
 
- Cianobactérias. 

- Aulas expositivas; 
 
- Oficina referente ao tema abordado; 
 
- Atividades 
 
- Pesquisas 

27/03 a 07/04 

Introdução ao estudo dos seres vivos 
 
- Bactérias; 
 
- Cianobactérias. 

- Aulas expositivas; 
 
- Oficina referente ao tema abordado; 
 
- Atividades 
 
- Pesquisas 

10/04 a 21/04 
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Introdução ao estudo dos seres vivos 
 
Reino Protista I 
 
-Os grupos de Protistas; 

- Aulas expositivas; 
 
- Oficina referente ao tema abordado; 
 
- Atividades 
 
- Pesquisas 

24/04 a 05/05 

Introdução ao estudo dos seres vivos 
 
-Protozoários 
 
-Os protozoários e a saúde humana; 

- Aulas expositivas; 
 
- Oficina referente ao tema abordado; 
 
- Atividades 
 
- Pesquisas 

08/05 a 19/05 

Introdução ao estudo dos seres vivos. 
 

Reino Protista II 
 
- Algas; 
- Euglenophyta; 
- Dinophyta; 
- Bacillariophyta; 

- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 

22/05 a 02/06 

Introdução ao estudo dos seres vivos. 
 

Reino Protista II 
 
- Phaeophyta; 
- Rodophyta; 
- Chorophyta 

- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 

05/06 a 16/06 
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Reino Fungi 
 
- Os fungos e sua importância; 
 
- Características gerais dos fungos; 
 
- Ciclo de vida dos fungos; 

- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 
- Laboratório – prática - composteira. 

19/06 a 30/06 

Reino Fungi 
 
- Classificação dos fungos; 
 
- Liquens. 
 
- Oficina – prática – composteira. 

- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 
- Laboratório – prática - composteira. 

01/08 a 11/08 

Reino Fungi 
 
- Classificação dos fungos; 
 
- Liquens. 
 
- Oficina – prática – composteira. 

- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 
- Laboratório – prática - composteira. 

14/08 a 25/08 

Reino Plantae 
 
- Origem e classificação das plantas; 
 
- Briófitas; 
 
- Ciclo de vida das briófitas 

- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 
- Laboratório – Prática – multiplicação vegetativa 

28/08 a 01/09 
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Reino Plantae 
 
- Origem e classificação das plantas; 
 
- Pteridófitas; 
 
- Ciclo de vida da pteridófitas. 

 
- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 
- Laboratório – Prática – multiplicação vegetativa 

04/09 a 15/09 

Reino Plantae 
 
- Origem e classificação das plantas; 
 
 - Gimnospermas; 
 
- Ciclo de vida das gminospermas 

- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 
- Laboratório – Prática – multiplicação vegetativa 

18/09 a 29/09 

Reino Plantae 
 

Morfologia das angiospermas. 
 
- Sistemas radiculares, caulinares;  

- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 
- Laboratório – Prática – Multiplicação vegetativa 

02/10 a 13/10 

Reino Plantae 
Morfologia das angiospermas 
 
- Folha, frutos e pseudofrutos; 
 
- Disseminação das sementes e dos frutos. 

- Aulas expositivas; 
- Oficina: referente ao tema abordado; 
- Atividades; 
- Vídeos; 
- Pesquisa. 
- Laboratório – Prática – multiplicação vegetativa 

16/10 a 27/10 
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Reino Animalia 
 
Poríferos 
Platelmintos 
Nematódos 
Equinodermos 
Artrópodes 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas 
- Seminários 
- Avaliações 
- Vídeos 

30/10 a 03/11 

Reino Animalia 
 
Os cordados 
Os peixes 
Os anfíbios 
Os répteis 
As aves 
Os mamíferos 

- Aulas expositivas 
- Pesquisas 
- Seminários 
- Avaliações 
- Vídeos 

06/11 a 17/11 

Reino Animalia 
 
Finalização do Ano letivo 

- Seminários 
- Avaliações 
- Vídeos 

20/11 a 01/12 

  04/12 a 15/12 
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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;  

Exposição da matriz, habilidades e competências; 

Dialogo sobre os temas que serão abordados durante o 

ano; 

Exposição dos métodos de avaliação e recuperação. 

07/02 á 14/02 

Esportes Coletivos: Técnicas, Regras e capacidades física. 

Esportes adaptados. 

 

Debate: futebol e cultura de massa; 

A importância do futebol em toda prática esportiva. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas. 

21/02 á 14/03 

Esportes Coletivos: 
As questões de inclusão e gênero nos esportes coletivos.  

 

Debate: As relações de gênero e inclusão na principais 

modalidades esportivas 

Histórico de inclusão; 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas. 

21/03 á 04/04 

Esportes Individuais: 

Inclusão nas modalidades de Atletismo; 

Esportes Radicais: Educacional, Competição e Participação. 

Esportes de ação (skate, slackline e le pakour). 

 

Apresentação de vídeos específicos das modalidades; 

Skate e Slackline: Primeiras remadas (skate) e passos 

(slackline), fundamentos e modalidades;  

Avaliação prática. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas. 

11/04 á 25/04 

Esportes Radicais: Capacidades físicas, espaço, materiais e 

segurança. 

Esportes de ação (skate, slackline e le pakour); 

 

Apresentação de vídeos específicos das modalidades; 

Skate e Slackline: Primeiras remadas (skate) e passos 

(slackline), fundamentos e modalidades;  

Atividade em grupo; 

Atividade de recuperação; 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas. 

02/05 a 16/05 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Esportes radicais:  

Esportes de Aventura (rapel e arvorismo); 

Como o esporte radical se apresenta na mídia; 

Inclusão x Esporte radical. 

Apresentação de vídeos específicos das modalidades; 

Debate: Esporte Radical e mídia;  

Aulas expositivas, dialogadas e práticas. 

23/05 á 06/06 

Ginástica e Dança:  

Conceitos e classificações; 

As questões de Gênero e inclusão; 

Ginástica Laboral. 

Dinâmicas de mímica com base no repertório de 

comunicação não verbal; Dinâmicas e Brincadeiras 

repertório de comunicação não verbal; 

Atividade em grupo. 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas. 

13/06 á 04/07 

Ginástica e Dança:  

A dança e a cultura; 

Apresentação de vídeos específicos das modalidades; 

Organização de grupos para seminário: dança de rua; 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas. 
25/07 á 08/08 

Ginástica e Dança:  

A dança e a cultura; 

Apresentação do seminário: dança de rua; 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas. 
15/08 á 29/08 

Mídia e Cultura Corporal: 

Ética; 

Estética; 

Saúde. 

Distúrbios alimentares; 

Aulas expositivas e dialogadas; 

Atividade prática direcionada; 

05/09 á 19/09 

Consumo, mercado e oportunidade de trabalho com as 
atividades corporais: 

Monitoria de eventos, adequação alimentar, atividades 
recreacionistas, academias, perfis profissionais. 

Aulas expositivas e dialogadas; 

Seminário: Jogos, brincadeiras e recreação; 

Jogos cooperativos x competitivos. 

26/09 á 17/10 

Corpo e Saúde: 

Patologias (cardiovasculares e osteoarticulares); 

Atividade física: prevenção de Patologias; 

Alimentação e hidratação (nutrição). 

Crescimento e desenvolvimento; 

 

Apresentação de imagens específicas dos sistemas; 

Alongamentos, relaxamentos e autoconhecimento 

corporal; Atividade em grupos; 

Fases do desenvolvimento humano; 

Aulas expositivas, dialogadas e práticas. 

24/10 á 14/11 
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Corpo e Qualidade de vida 

Lazer e trabalho. 

Torneio Esportivo. 

Aulas expositivas e dialogadas; 

Atividade prática direcionada; 

Atividade de Recuperação; 

Alongamentos; 

Aplicação e organização do projeto criado pelos alunos 

do terceiro ano; Semana da Cultura de Movimento. 

21/11 á 12/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Série: 
 

 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
(Dia e Mês) 

xx xx 

 
Bibliografia básica  
indicada  

Recepção aos novos alunos 1º ETIM 

 
06/02 

( 06/02 a 10/02 ) 
3,0 h/a 

xx xx 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Apresentação professor / alunos 

 Apresentação das bases tecnológicas do 
componente curricular Estratégias de 
Marketing 

 Introdução ao conceito de Estratégia de 
Marketing / Aplicabilidade. 

 
13/02 

( 13/02 a 17/02 ) 
3,0 h/a 

1 1 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Visita técnica a Feira do Empreendedor / 
SEBRAE 
Loja Modelo / Cine Sebrae / Expositores e 
outros 
( Saída às 9:00 / Retorno 15:00 ) 

 
20/02 

( 20/02 a 24/02 ) 
3,0 h/a 

 

xx xx 

 
Bibliografia básica  
indicada 

 Dia não letivo / Emenda Feriado Carnaval 

 
27/02 

( 27/02 a 03/03 ) 
3,0 h/a 
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4 4 

 
 
 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso de datashow:  
 

 Globalização / Tendências de Mercado / 
Conceito de Marketing / Desejos, 
Necessidades e Demanda / Troca / 
Mercados / Papel da Administração de 
Marketing / Importância nas empresas 

 

 Atividade avaliativa em Grupo mediante 
roteiro fornecido pelo professor 

 
 
 
 

06/03 
( 06/03 a 10/03 ) 

3,0 h/a 
 

4 4 

 
 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso de datashow:  
 

 Principais atividades da área de marketing  
 

 Dinâmica da troca / Valor para o consumidor 

 Atividade em duplas: Dinâmica da troca / 
Valor para o consumidor / Estratégia 
Atividade avaliativa: apresentação dos alunos 

 
 

13/03 
( 13/03 a 17/03 ) 

3,0 h/a 
 
 
 

4 4 

 
 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso de datashow: -  
 

 Posicionamento de mercado – conceitos 
estratégicos aplicados ao posicionamento da 
empresa: Missão, Visão, Plano de Ações 

 Laboratório de informática / Pesquisa 

 Atividade avaliativa para entrega  

 
 

20/03 
( 20/03 a 24/03 ) 

3,0 h/a 

4 4 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Principais atividades e decisões de marketing 
– planejamento estratégico, tático e 
operacional 

 Dinâmica  

 Atividade avaliativa: apresentação dos alunos 

 
 

27/03 
( 27/03 a 31/03 ) 

3,0 h/a 
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4 4 

 
 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 

 Funções administrativas aplicadas ao 
marketing: planejamento, organização ( 
desenvolvimento e implementação ), direção 
e controle  

 Atividade avaliativa em grupo mediante texto 
entregue pelo professor 

 

 
 

03/04 
( 03/04 a 07/04 ) 

3,0 h/a 
 

xx xx 
 ENTREGA DE RESULTADOS 

CONSELHO DE CLASSE INTERMEDIÁRIO 

07/04 
13/04 

1 1 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 

 Aula Expositiva com uso de datashow:  

 Macroambiente e Microambiente 

 Roteiro de atividade para entrega na próxima 
aula 
 

 
10/04 

( 10/04 a 14/04 ) 
3,0 h/a 

 

1 1 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso de datashow:  

 Concorrência – o que é Concorrência ?, 
Empresas concorrentes, Análise 
comparativa, Benchmarking, Pontos positivos 
X pontos negativos 

 Atividade avaliativa em grupo  

 Debate 

 
 

17/04 
( 17/04 a 21/04 ) 

3,0 h/a 
 

1 1 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso de datashow: -  

 Posicionamento Atual X Concorrência 

 Atividade em laboratório de informática / 
pesquisa para entrega 

 
 

24/04 
( 24/04 a 28/04 ) 

3,0 h/a 
 

xx xx 

 
 
 

 Dia não letivo / Dia do Trabalho 

 SEMANA PAULO FREIRE 

 
01/05 

( 01/05 a 05/05 ) 
3,0 h/a 
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3 3 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

Apresentação dos Grupos com base no tema 
pesquisado na aula anterior. 

 
08/05 

( 08/05 a 12/05 ) 
3,0 h/a 

 

3 3 

 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso de datashow 
Análise de SWOT / FOFA  

 
15/05 

( 15/05 a 19/05 ) 
3,0 h/a 

4.2 4.2 

 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso de datashow 

 Análise de SWOT / FOFA 

 Atividade avaliativa – SWOT Pessoal 

 
22/05 

( 22/05 a 26/05 ) 
3,0 h/a 

4.2 4.2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

  SWOT aplicado a estruturação de uma 
empresa: atividade em grupo 

 
 

29/05 
( 29/05 a 02/06 ) 

3,0 h/a 

4.2 4.2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Apresentação dos alunos 

 
05/06 

( 05/06 a 09/06 ) 
3,0 h/a 

 

4.2 4.2 

 
Bibliografia básica  
indicada 

 

 VISITA TÉCNICA AO MIS 
EXPOSIÇÃO DO STEVE JOBS 
( DATA A CONFIRMAR ENTRE JUNHO / 
AGOSTO ) 
 

 
12/06 

( 12/06 a 16/06 ) 
3,0 h/a 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
 

 Segmentação de mercados e mercado-alvo  

 - benefícios da segmentação de mercado; 
processo de segmentação de mercado; 
estrutura da segmentação de mercado 
 

 
 

 
19/06 

( 19/06 a 23/06 ) 
3,0 h/a 
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2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
 

 - estratégias de seleção de segmentação de 
mercados; como selecionar seu segmento-
alvo;  

 

 Aplicação de Atividade de Recuperação 
Contínua 

 
 
 

26/06 
( 26/06 a 30/06 ) 

3,0 h/a 
 
 

xx xx 

 
Férias Escolares 

Recesso Professores 

 
01/07 a 22/07 
10/07 a 21/07 

  
 ENTREGA DE RESULTADOS 

CONSELHO DE CLASSE INTERMEDIÁRIO 

03/07 
07/07 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow  

 Estágios do ciclo de vida do produto/ serviço: 
PLANEJAMENTO;  

 Atividade aplicada ao conteúdo  

 
24/07 

( 24/07 a 28/06 ) 
3,0 h/a 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow  

 Estágios do ciclo de vida do produto/ serviço: 
LANÇAMENTO; 
Atividade aplicada ao conteúdo 

 
31/07 

( 31/07 a 04/08 ) 
3,0 h/a 

 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow  

 Estágios do ciclo de vida do produto/ serviço: 
MATURIDADE;  

 Atividade aplicada ao conteúdo  

 

 
07/08 

( 07/08 a 11/08 ) 
3,0 h/a 
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2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 SEMANA SIPAT 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
 Estágios do ciclo de vida do produto/ serviço: 

DECLÍNIO  

 Atividade aplicada ao conteúdo  

 

 
14/08 

( 14/08 a 18/08 ) 
3,0 h/a 

 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
Atividade aplicada ao Ciclo de Vida do 
Produto ( Todos os estágios ) 

 

 
21/08 

( 21/08 a 25/08 ) 
3,0 h/a 

 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
 4 P´S – PRODUTO / PREÇO 

 Atividade aplicada ao conteúdo  

 

 
28/08 

( 28/08 a 01/09 ) 
3,0 h/a 

 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
 4 P´S – PRAÇA / PROMOÇÃO 

 Atividade aplicada ao conteúdo  

 

 
04/09 

( 04/09 a 08/09 ) 
3,0 h/a 

 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aplicação de Atividade de Recuperação 
Contínua  

 

 
11/09 

( 11/09 a 15/09 ) 
3,0 h/a 

 

2  2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
 8 P´S – MARKETING DIGITAL –  

PESQUISA / PLANEJAMENTO 

 Atividade aplicada ao conteúdo 

 
18/09 

( 11/09 a 15/09 ) 
3,0 h/a 

 

XX XX 
 ENTREGA DE RESULTADOS 

CONSELHO DE CLASSE INTERMEDIÁRIO 

25/09 
29/09 
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2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

  Aula Expositiva com uso do datashow 
 8 P´S – MARKETING DIGITAL – 

PRODUÇÃO / PUBLICAÇÃO 

 Atividade aplicada ao conteúdo 

 
25/09 

( 25/09 a 29/09 ) 
3,0 h/a 

 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

  Aula Expositiva com uso do datashow 
 8 P´S – MARKETING DIGITAL – 

PROMOÇÃO / PROPAGAÇÃO 

 Atividade aplicada ao conteúdo  
 

 
02/10 

( 02/10 a 06/10 ) 
3,0 h/a 

 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
 8 P´S – MARKETING DIGITAL – 

PERSONALIZAÇÃO / PRECISÃO 

 Atividade aplicada ao conteúdo  

 

 
 

09/10 
( 09/10 a 13/10 ) 

3,0 h/a 
 

2 2 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
 Conceito de Briefing e sua aplicação / 

Interpretação dos dados e relevância / Target 
/ Posicionamento / Concorrência / Mercado 

 

 
 

16/10 
( 16/10 a 20/10 ) 

3,0 h/a 
 

1 1 

 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula Expositiva com uso do datashow 
 Conceito de Briefing e sua aplicação / 

Interpretação dos dados e relevância / Target 
/ Posicionamento / Concorrência / Mercado 

 Entrega de Briefing para os alunos para 
desenvolvimento de trabalho final 

 Formação dos grupos 

 
 
 

23/10 
( 23/10 a 27/10 ) 

3,0 h/a 

1 1 

 
Bibliografia básica  
indicada 

 
 Aula dedicada ao desenvolvimento do 

trabalho final 

 
30/10 

( 30/10 a 03/11 ) 
3,0 h/a 
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todas todas 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aula dedicada ao desenvolvimento do 
trabalho final 

06/11 
( 06/11 a 10/11 ) 

3,0 h/a 

todas todas 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Visita técnica a Feira do Empreendedor 

13/11 
( 13/11 a 17/11 ) 

3,0 h/a 

todas todas 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Apresentação dos trabalhos 

20/11 
( 20/11 a 24/11 ) 

3,0 h/a 

todas todas 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Apresentação dos trabalhos 

27/11 
( 27/11 a 01/12 ) 

3,0 h/a 

todas todas 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Aplicação de atividade de recuperação 
contínua 

04/12 
( 04/12 a 08/12 ) 

3,0 h/a 

xx xx 
 
Bibliografia básica  
indicada 

 Fechamento de menções / Feedback aos 
alunos / Encerramento 

11/12 
( 11/12 a 15/12 ) 

3,0 h/a 

xx xx 
 ENTREGA DE RESULTADOS 

CONSELHO DE CLASSE INTERMEDIÁRIO 

14/12 
18/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:Ética e Cidadania Organizacional                                                                                                          Série:2ª  
 

Habilidade 
 

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

4.2  

12. Responsabilidade 
social/sustentabilidade  
Procedimentos para 
área de “Marketing” 

Filosofia Moderna – 

conceitos de filosofia 

política:  democracia  e  

cidadania, formas de 

governo e de poder: 

Filósofos modernistas: 

Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John 

Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, 

Voltaire Rousseau e David 

Hume; 

A dialética Hegeliana. 

 

 
Aula inaugural: Apresentação das bases 
tecnológicas e critérios de avaliação. 

10/02 a 10/02 
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4.2  

12. Responsabilidade 
social/sustentabilidade  
Procedimentos para 
área de “Marketing” 

Filosofia Moderna – 

conceitos de filosofia 

política:  democracia  e  

cidadania, formas de 

governo e de poder: 

Filósofos modernistas: 

Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John 

Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, 

Voltaire Rousseau e David 

Hume; 

A dialética Hegeliana. 

 

Aula expositiva e dialogada 17/02 a 17/02 
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4.2  

12. Responsabilidade 
social/sustentabilidade  
Procedimentos para 
área de “Marketing” 

Filosofia Moderna – 

conceitos de filosofia 

política:  democracia  e  

cidadania, formas de 

governo e de poder: 

Filósofos modernistas: 

Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John 

Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, 

Voltaire Rousseau e David 

Hume; 

A dialética Hegeliana. 

 

Ensino em pequenos grupos : Criação de uma 
prestação de serviços que contemplem 
procedimentos sociais/sustentáveis  

24/02 a 24/02 
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4.2  

12. Responsabilidade 
social/sustentabilidade  
Procedimentos para 
área de “Marketing” 

Filosofia Moderna – 

conceitos de filosofia 

política:  democracia  e  

cidadania, formas de 

governo e de poder: 

Filósofos modernistas: 

Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John 

Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, 

Voltaire Rousseau e David 

Hume; 

A dialética Hegeliana. 

 

Ensino em pequenos grupos : Criação de uma 
prestação de serviços que contemplem 
procedimentos sociais/sustentáveis  

03/03  a 03/03 
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4.2  

12. Responsabilidade 
social/sustentabilidade  
Procedimentos para 
área de “Marketing” 

Filosofia Moderna – 

conceitos de filosofia 

política:  democracia  e  

cidadania, formas de 

governo e de poder: 

Filósofos modernistas: 

Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John 

Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, 

Voltaire Rousseau e David 

Hume; 

A dialética Hegeliana. 

 

Brainstorming das propostas e análise de 
viabilidades.  

10/03 a 10/03 

1.1 
1.3 
1.4 

2. Fundamentos de 
Legislação Trabalhista 
e Legislação para o 
Autônomo.  
5. Definições de 
trabalho voluntário  

 Lei Federal 
9.608/98;  

 Lei Estadual nº 
10.335/99;  

 Deliberações 
CEETEPS Nº1 
/2004.  

 
 
Política: democracia e cidadania. 

 

Aula expositiva e dialogada 17/03 a 17/03 
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1.1 
1.3 
1.4 

2. Fundamentos de 
Legislação Trabalhista 
e Legislação para o 
Autônomo. 5. 
Definições de trabalho 
voluntário  

 Lei Federal 
9.608/98;  

 Lei Estadual nº 
10.335/99;  

 Deliberações 
CEETEPS Nº1 
/2004.  

 
 
 
Política: democracia e cidadania. 

 

Aula expositiva e dialogada 24/03 a 24/03 

1.1 
1.3 
1.4 

2. Fundamentos de 
Legislação Trabalhista 
e Legislação para o 
Autônomo.  
5. Definições de 
trabalho voluntário  

 Lei Federal 
9.608/98;  

 Lei Estadual nº 
10.335/99;  

 Deliberações 
CEETEPS Nº1 
/2004. 

 
 
 
 
Política: democracia e cidadania. 

 

Avaliação bimestral  31/03 a 31/03 

1.2 

1. Conceito do Código 
de Defesa do 
Consumidor.  
 

 
 
Política: democracia e cidadania. 

 

Aula expositiva e dialogada  07/04 a 07/04 

1.2 

1. Conceito do Código 
de Defesa do 
Consumidor.  
 

 
Política: democracia e cidadania. 

 Aula expositiva e dialogada  28/04 a 28/04 
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1.2 

1. Conceito do Código 
de Defesa do 
Consumidor.  
 

 
 
Política: democracia e cidadania. 

 

Aula expositiva e dialogada  05/05 a 05/05 

2.1 

1. Conceito do Código 
de Defesa do 
Consumidor.  
 

 
Política: democracia e cidadania. 

 Estudo de Caso 12/05 a 12/05 

2.1 

1. Conceito do Código 
de Defesa do 
Consumidor.  
 

 
Política: democracia e cidadania. 

 
Correção do Estudo de Caso 19/05 a 19/05 

2.2 
2.3 

4. Imagem pessoal e  
Institucional 

 

Ética e Moral 

 
Aula expositiva e dialogada 26/05 a 26/05 

2.2 
2.3 

4. Imagem pessoal e  
Institucional 

Ética e Moral 

 Aula expositiva e dialogada 02/06 a 02/06 

2.2 
2.3 

4. Imagem pessoal e  
Institucional 

Ética e Moral 

 O caso Enron: Documentário 09/06 a 09/06 

2.2 
2.3 

4. Imagem pessoal e  
Institucional 

Ética e Moral 

 Relatório a partir do documentário 23/06 a 23/06 

2.2 
2.3 

4. Imagem pessoal e  
Institucional 

Ética e Moral 

 Plano de recuperação contínua 30/06 a 30/06 

3.3  

6. Definições e técnicas 
de trabalho  
• 
autonomia (atribuições 
e responsabilidades):  
•  
•  
 

 
 
Política: democracia e cidadania. 

 
Dinâmica em equipe 07/07 a 07/07 
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3.3  

6. Definições e técnicas 
de trabalho  
• 
autonomia (atribuições 
e responsabilidades):  
•  
•  
 

 
 
Política: democracia e cidadania. 

 
Aula expositiva e dialogada  28/07 a 28/07 

3.1  
3.2 

8. Cidadania, relações 
pessoais e do trabalho.  
9. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
convenções e  
Direitos Humanos no 
Brasil.  

 

 
 
Política: democracia e cidadania. 

 
Aula expositiva e dialogada 04/08 a 04/08 

3.1  
3.2 

8. Cidadania, relações 
pessoais e do trabalho.  
9. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
convenções e  
Direitos Humanos no 
Brasil.  

 

 
Política: democracia e cidadania. 

Aula expositiva e dialogada 11/08 a 11/08 

3.1  
3.2 

8. Cidadania, relações 
pessoais e do trabalho.  
9. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
convenções e  
Direitos Humanos no 
Brasil.  

 

 
Política: democracia e cidadania. 

Aula expositiva e dialogada 18/08 a 18/08 
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3.1  
3.2 

8. Cidadania, relações 
pessoais e do trabalho.  
9. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
convenções e  
Direitos Humanos no 
Brasil.  

 

 
Política: democracia e cidadania. 

Atividade em equipe: elaboração de propostas 
de intervenções para desenvolver ações que 
mobilizem a valorização das relações pessoais 
no trabalho.  

25/08 a 25/08 

3.1  
3.2 

8. Cidadania, relações 
pessoais e do trabalho.  
9. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
convenções e  
Direitos Humanos no 
Brasil.  

 

 
Política: democracia e cidadania. 

Atividade em equipe: elaboração de propostas 
de intervenções para desenvolver ações que 
mobilizem a valorização das relações pessoais 
no trabalho.  
Ensino em pequenas equipes.  

01/09 a 01/09 

3.1  
3.2 

8. Cidadania, relações 
pessoais e do trabalho.  
9. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
convenções e  
Direitos Humanos no 
Brasil.  

 

 
Política: democracia e cidadania. 

Atividade em equipe: elaboração de propostas 
de intervenções para desenvolver ações que 
mobilizem a valorização das relações pessoais 
no trabalho.  
Apresentação das atividades em equipes  

15/09 a 15/09 

3.1  
3.2 
4.1 

8. Cidadania, relações 
pessoais e do trabalho.  
9. Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
convenções e  
Direitos Humanos no 
Brasil.  

 

 
Política: democracia e cidadania. 

Atividade em equipe: elaboração de propostas 
de intervenções para desenvolver ações que 
mobilizem a valorização das relações pessoais 
no trabalho.  
Apresentação das atividades em equipes  

22/09 a 22/09 
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3.3 

7. Código de ética nas 
organizações  

 Públicas;  

 Privadas.  
 

Ética e Moral 

 

Estudo de caso 29/09 a 29/09 

3.3 

7. Código de ética nas 
organizações  

 Públicas;  

 Privadas.  
 

Ética e Moral 

 

Correção de estudo de caso 06/10 a 06/10 

3.3 

7. Código de ética nas 
organizações  

 Públicas;  

 Privadas.  
 

Ética e Moral 

 

Aula expositiva e dialogada 20/10 a 20/10 

4.1 
4.3 

10. Economia criativa  
• 
estratégias e 
desenvolvimento.  

 

Ética e Moral 

 

Palestra com professora convidada 27/10 a 27/10 

4.1 
4.3 

10. Economia criativa  
• 
estratégias e 
desenvolvimento.  

 

Ética e Moral 
Política: democracia e cidadania 

Brainstorming 10/11 a 10/11 

4.1 
4.2 
4.3 

11. Respeito à 
diversidade cultural e 
social.  

 

Ética e Moral 
Política: democracia e cidadania 

Aula expositiva e dialogada  17/11 a 17/11 

4.1 
4.2 
4.3 

11. Respeito à 
diversidade cultural e 
social.  

 

Ética e Moral 
Política: democracia e cidadania 

Dinâmica em equipe 24/11 a 24/11 
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4.1 
4.2 
4.3 

11. Respeito à 
diversidade cultural e 
social.  

 

Ética e Moral 
Política: democracia e cidadania 

Avaliação  01/12 a 01/12 

4.1 
4.2 
4.3 

11. Respeito à 
diversidade cultural e 
social.  

 

Ética e Moral 
Política: democracia e cidadania 

Plano de recuperação contínua.  08/12 a 08/12 

4.1 
4.2 
4.3 

11. Respeito à 
diversidade cultural e 
social.  

Ética e Moral 
Política: democracia e cidadania Entrega das menções finais a secretaria 

acadêmica 
15/12 a 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.  

09/02 a 10/02 
 

Retomada de conteúdos do 1º ano  Retomada de conteúdos do 1º ano  
16/02 a 17/02 

 

Retomada de conteúdos do 1º ano  Retomada de conteúdos do 1º ano  
23/02 a 24/02 

 

Filosofia Moderna –  conceitos de filosofia política:  

democracia e cidadania, formas de governo e de poder: 

 

Aula expositiva e dialogada: Democracia e cidadania  
02/03 a 03/03 

 

Filosofia Moderna –  conceitos de filosofia política:  

democracia e cidadania, formas de governo e de poder: 

 

Aula expositiva e dialogada: Democracia e cidadania  
09/03 a 10/03 

 

Filosofia Moderna –  conceitos de filosofia política:  

democracia e cidadania, formas de governo e de poder: 

 

Debate: Democracia e Cidadania  
16/03 a 17/03 

 

Filosofia Moderna –  conceitos de filosofia política:  

democracia e cidadania, formas de governo e de poder: 

 

Atividade em equipe: Estudo de caso acerca dos conceitos 
de democracia, cidadania, formas de governo e poder.  

23/03 a 24/03 
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Filosofia Moderna –  conceitos de filosofia política:  

democracia e cidadania, formas de governo e de poder: 

 

Atividade em equipe: Estudo de caso acerca dos conceitos 
de democracia, cidadania, formas de governo e poder.  

30/03 a 31/03 
 

Filosofia Moderna –  conceitos de filosofia política:  

democracia e cidadania, formas de governo e de poder: 

 

Atividade em equipe: Estudo de caso acerca dos conceitos 
de democracia, cidadania, formas de governo e poder.  

06/04 a 07/04 

Filosofia  Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Aula expositiva e dialogada: Descartes  
13/04 a 13/04 

 

Filosofia  Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Brainstorming: Descartes  20/04 a 20/04 
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Filosofia  Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Aula expositiva e dialogada : Bacon  27/04 a 28/04 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

 Abordagens de Kant   04/05 a 05/05 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Ensino em pequenos grupos: Abordagens de Kant   11/05 a 12/05 
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Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Debate e apresentação das pesquisas realizadas 18/05 a 18/05 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

 25/05 a 25/05 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Debate e apresentação das pesquisas realizadas 01/06 a 02/06 
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Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Aula expositiva e dialogada: Abordagem de Maquiavel  08/06 a 09/06 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

 
Plano de Recuperação contínua para alunos com menção 
abaixo da média.  

22/06 a 23/06 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Brainstorming dos conhecimentos desenvolvidos nos 1º e 2º 
Bimestres  

29/06 a 30/06 
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Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Aula expositiva e dialogada: Abordagem John Locke  06/07 a 07/07 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Ensino em pequenos grupos: Construção de mapa de 
conceitos.  

27/07 a 28/07 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Apresentação dos mapas conceituais.  03/08 a 04/08 
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Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Aula expositiva e dialogada: Abordagem de Diderot  10/08 a 11/08 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Brainstorming: abordagens de Descartes, Bacon, Kant, 
Maquiavel , Locke e Thomas Hobbes  

17/08 a 18/08 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Avaliação Bimestral  24/08 a 25/08 
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Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Plano de recuperação contínua para alunos com menção 
abaixo da média.  

31/08 a 01/09 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Aula expositiva e dialogada: Abordagem Montesquieu  14/09 a 15/09 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Aula expositiva e dialogada: Abordagem Montesquieu  21/09 a 22/09 
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Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Aula expositiva e dialogada: Abordagem de Voltaire  28/09 a 29/09 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Estudo dirigido: Rousseau  05/10 a 06/10 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Apresentação dos conceitos levantados sobre o conceito de 
Rousseau  

19/10 a 20/10 
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Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Apresentação dos conceitos levantados sobre o conceito de 
Rousseau  

26/10 a 27/10 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Brainstorming dos conceitos Rousseau  09/11 a 10/11 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Aula expositiva e dialogada: David Hume e dialética 
Hegeliana 

16/11 a 17/11 
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Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Avaliação Bimestral  23/11 a 24/11 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Correção da Avaliação Bimestral  30/11 a 01/12 

Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Atendimento a alunos com menções abaixo da média 07/12 a 08/12 
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Filosofia Moderna  –  conceitos  de  filosofia  política:  

democracia  e  cidadania, formas de governo e de poder: 

 Filósofos modernistas: Descartes, Bacon, Kant, 

Nicolau Maquiavel, John Locke, Thomas Hobbes, 

Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e David 

Hume; 

 A dialética Hegeliana. 
 

Encerramento das atividades e devolutiva de atividades e 
encerramento do ano letivo.  

14/12 a 14/12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Aula inaugural: explicação das bases tecnológicas, competências e habilidades e procedimentos didáticos, metodologias de avaliação. 
 

06/02/17 a 10/02/17 
 

Temperatura e escalas termométricas; Instrumentos de medição. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

13/02/17 a 24/02/17 

Calor e energia; fontes térmicas; fluxo térmico. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

02/03/17 a 16/03/17 

Quantidade de Calor; Capacidade Térmica; Calor Específico. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

20/03/17 a 31/03/17 

Mudança de estado físico; Calor Latente de Fusão; Calor Latente de 
Vaporização. 

Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

03/04/17 a 13/04/17 

Dilatação e contração térmica; Coeficientes de Dilatação (linear 
superficial e volumétrico). 

Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

17/04/17 a 28/04/17 

Dilatação e contração térmica nos líquidos; Curvas de Aquecimento e 
Resfriamento. 

Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

02/05/17 a 12/05/17 

Processos de Transmissão de Calor; Estudo dos Gases. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

15/05/17 a 26/05/17 

Diagrama de Temperatura e Pressão; Análise Gráfica. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares. Seminários de ensino 

29/05/17 a 09/06/17 

Termodinâmica; Lei Zero e 1º Lei da Termodinâmica.  
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

12/06/17 a 23/06/17 

2º Lei da Termodinâmica e Máquinas Térmicas. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

26/06/17 a 06/07/17 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Física Ondulatória. Propagação da Onda. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

24/07/17 a 04/08/17 

Fenômenos Ondulatórios 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

07/08/17 a 18/08/17 

Ondas sonoras: fontes, causas e efeitos. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

21/08/17 a 01/09/17 

Grandezas físicas relacionadas com o som; instrumentos musicais; o 
ouvido humano. 

Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

04/09/17 a 15/09/17 

Ondas Eletromagnéticas; Espectro Eletromagnético. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

18/09/17 a 29/09/17 

Óptica Geométrica, Propagação da luz e Princípios. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

02/10/17 a 11/10/17 

Reflexão, Refração e Difração da luz na análise ondulatória. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

16/10/17 a  27/10/17 

Espelhos planos, esféricos e formação de imagens. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares. Seminários de ensino 

30/10/17 a 10/11/17 

Lentes e Vergência; formação de imagens 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

13/11/17 a  24/11/17 

Instrumentos ópticos; o olho humano. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

27/11/17 a 08/12/17 

Tecnologia envolvendo som e imagem; informação. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares e Pesquisas.  

11/12/17 a 15/12/17 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Aula inicial: boas vindas Apresentação da professora e dos estudantes. 

Orientações didáticas. 

Apresentação da disciplina, regras de convivência e formas 
de avaliação. 
 

 
06/02 a 10/02 

O espaço brasileiro no momento da sua arrancada industrial. Era Vargas. 

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 espaço brasileiro no momento da sua arrancada industrial. JK e o Plano de 

Metas. Integração do território. Apresentação de slides, blog educativo e 

leitura de textos  

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 

O espaço brasileiro no momento da sua arrancada industrial. Nacional 

desenvolvimentismo. Leitura e análise de textos  

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 

A urbanoindustrialização e as transformações do espaço brasileiro. 

Industrialização brasileira contemporânea. Análise de tabelas e gráficos de 

produção industrial e inovação tecnológica  

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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A urbanoindustrialização e as transformações do espaço brasileiro. 

Regionalização brasileira. Análise de textos e mapas  

Aula expositiva dialogada. 
Uso de parte do vídeo ”A grande historia dos mapas”. 
Discussão sobre o vídeo. 

13/03 a 17/03 

A urbanoindustrialização e as transformações do espaço brasileiro. 

Regionalização brasileira. Pesquisas em diversas fontes e compartilhamento 

dos resultados  

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 

A urbanoindustrialização e as transformações do espaço brasileiro. A 

urbanização no mundo e no Brasil. Pesquisas em diversas fontes e 

compartilhamento dos resultados  

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 

A urbanoindustrialização e as transformações do espaço brasileiro. 

Urbanização no mundo e no Brasil. Atividade avaliativa: debate  

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 

Metrópoles, metropolização e problemas urbanos. Ur Atividade avaliativa: 

Leitura e discussão de textos  
Para concluir, avaliação individual composta por questões de 
múltipla escolha 

10/04 a 13/04 

Metrópoles, metropolização e problemas urbanos. Correção de atividades e 

discussão de resultados  
Aula expositiva dialogada. 17/04 a 20/04 

Metrópoles, metropolização e problemas urbanos. Pesquisa e criação de 

mapas  

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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Acesso aos bens produzidos, consumismo e consumo responsável nas 

cidades. Vídeo e discussão  

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 

Acesso aos bens produzidos, consumismo e consumo responsável nas 

cidades. Pesquisa na web; compartilhamento dos resultados  

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 progresso das técnicas e os problemas socioambientais nas cidades de 

ontem e de hoje. Leitura e análise de texto  
Aula expositiva dialogada. 
 

15/05 a 19/05 

O progresso das técnicas e os problemas socioambientais nas cidades de 

ontem e de hoje. Pesquisa em equipe  

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 

As inovações tecnológicas e do trabalho na 3ª Revolução Industrial: 

urbanização contemporânea. Levantamento e análise de dados  

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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As inovações tecnológicas e do trabalho na 3ª Revolução Industrial. 

Urbanização contemporânea. Pesquisa em diversas mídias  

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 

As inovações tecnológicas e do trabalho na 3ª Revolução Industrial. 

Urbanização contemporânea. Estudo de caso: hidrelétricas no Brasil  

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 

As inovações tecnológicas e do trabalho na 3ª Revolução Industrial. 

Megalópoles, redes, produção e consumo. Uniformização da técnica no 

território: estudos regionais  

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 

As inovações tecnológicas e do trabalho na 3ª Revolução Industrial. Cidades 

médias. Levantamento de informações e apresentação dos resultados  

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 

O ciberespaço e a interligação do mundo pela informatização. Nova 

hierarquia urbana. Uso de diversas mídias  
Aula expositiva dialogada. 24/07 a 28/07 

Migrações regionais e internacionais. Elaboração de mapa  Aula expositiva dialogada. 31/07 a 04/08 
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Migrações regionais e internacionais. Análise de dados  

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 

Migrações regionais e internacionais. Pesquisa em diversas fontes  

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 

O contraste norte-sul e a nova migração internacional da população. Análise 

de dados sobre as atuais migrações.  

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 

O contraste norte-sul e a nova migração internacional da população. 

Atividade em equipe  

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 

O contraste norte-sul e a nova migração internacional da população.. 

Conflitos atuais e migrações: vídeos e textos.  

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 

O contraste norte-sul e a nova migração internacional da população Pesquisa 

em diversas fontes  

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 

O contraste norte-sul e a nova migração internacional da população Pesquisa 

nas diversas mídias  

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 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 

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

 

O contraste norte-sul e a nova migração internacional da população Atividade 

em equipe  
Aula expositiva dialogada. 25/09 a 29/09 

A biorrevolução e a nova forma de percepção da natureza e seus recursos. 

Geografia agrária.  
Aula expositiva dialogada. Atividade em grupos. 02/10 a 06/10 

A biorrevolução e a nova forma de percepção da natureza e seus recursos. 

Distribuição e uso da terra. Leitura e análise de textos  
Aula expositiva dialogada. 09/10 a 11/10 

A biorrevolução e a nova forma de percepção da natureza e seus recursos. As 

commodities. Pesquisa em diversas fontes  
Aula expositiva dialogada. 16/10 a 20/10 

A biorrevolução e a nova forma de percepção da natureza e seus recursos. Os 

alimentos transgênicos. Análise do papel das redes sociais  
Aula expositiva dialogada. 23/10 a 27/10 

A biorrevolução e a nova forma de percepção da natureza e seus recursos. A 

biotecnologia e a produção de alimentos. Uso das redes sociais  
Aula expositiva dialogada. 30/10 a 01/11 

A biorrevolução e a nova forma de percepção da natureza e seus recursos. 

Segurança alimentar. Sistematização dos resultados da pesquisa  
Aula expositiva dialogada. 

 
06/11 a 10/11 

Acesso aos bens produzidos, consumismo e consumo responsável. A questão 

energética. Levantamento de dados e compartilhamento dos resultados  
Aula expositiva dialogada. 13/11 a 17/11 

Acesso aos bens produzidos, consumismo e consumo responsável. A questão 

energética. Pesquisa em diversas fontes  

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 

Acesso aos bens produzidos, consumismo e consumo responsável. A questão 

energética. Levantamento de informações e compartilhamento dos resultados  

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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A América no contexto mundial. Avaliação individual  

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 

O Brasil no contexto americano e no contexto internacional.  

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 

Autoavaliação e avaliação do curso 

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 

O Brasil no contexto americano e no contexto internacional  

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 

. Encerramento do ano letivo 

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 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão de Vendas II                                                                                                                  Série: 2º 
 

Habilidade 
 

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

1.1 
1.2 
1.3 

1. Ações de marketing 
de varejo e o 
merchandising no 
ponto-de-venda  
 

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

Apresentação das bases tecnológicas, critérios 
e instrumentos de avaliação, acordo 
pedagógico. 
Dinâmica de socialização 
Apresentação do Glossário de Merchandising 

08/02 

2.1 
2.2 

2. Tipos de 
merchandising:  

 merchandising 
no PDV;  

 merchandising 
editorial (tie-in)  

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

Aula expositiva: Conceito de Merchandising 
(PDV e Editorial) 
Orientações para a realização da  pesquisa de 
campo 

15/02 

1.1 
1.2 
1.3 

1. Ações de marketing 
de varejo e o 
merchandising no 
ponto-de-venda  

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

Apresentações dos resultados da Pesquisa de 
Campo realizada na Feira do Empreendedor 
2017 – Parte 1 

22/02 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

8. Planejamento e 
desenvolvimento do 
merchandising no PDV:  

 percepção 
visual;  

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

Continuação das apresentações da Pesquisa 
de Campo. | Entrega de feedback 
Aula expositiva: Percepção visual 

08/03 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

8. Planejamento e 
desenvolvimento do 
merchandising no PDV:  

 embalagem e 
visibilidade;  

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

Aula expositiva: Embalagens 
Atividade de análise de embalagens diversas e 
suas características 

15/03 
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8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

8. Planejamento e 
desenvolvimento do 
merchandising no PDV:  

 embalagem e 
visibilidade; 

 
Aula prática: Elaboração e desenvolvimento de 
embalagens com materiais manuais 

22/03 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

8. Planejamento e 
desenvolvimento do 
merchandising no PDV:  

 embalagem e 
visibilidade; 

 
Apresentações das Embalagens prontas e suas 
características 

29/03 

10.1 
10.2 

10. Atmosfera de 
compra:  

 leiaute da loja, 
comunicação, 
cor, som, 
iluminação, 
aroma, 
movimento e 
cinco sentidos 
humanos  

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

Aula expositiva: Atmosfera da Compra no PDV 
Atividade de análise de diversos ambientes de 
compra 
Atividade de recuperação contínua 

05/04 

10.1 
10.2 

10. Atmosfera de 
compra:  

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

Projeção do vídeo: Truques da Mente 
Atividade em sala 

12/04 

11 

11. Técnicas de 
merchandising:  

 na 
comunicação, 
no leiaute da 
loja, na 
exibitécnica;  

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

Aula expositiva: Exibitécnica (Disposição dos 
Produtos no PDV) 
Atividade de recuperação contínua 

19/04 

11 

11. Técnicas de 
merchandising:  

 vitrinismo 

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

Aula expositiva: Vitrinismo 
Projeção de vídeo: Profissão Vitrinista  
Atividade de análise de diversos tipos de 
vitrines temáticas  

26/04 
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11 
11. Técnicas de 
merchandising:  

 vitrinismo 

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

Aula prática: Elaboração e Montagem de uma 
vitrine temática (Prospect) 
Atividade de recuperação contínua 

03/05 

9.1 
9.2 
9.3 

9. Métodos e estímulos 
para compras por 
impulso  

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

 

Aula expositiva: Hábitos do Consumidor 
Brasileiro 
Projeção de vídeo da internet 
Atividade de reflexão 

10/05 

9.1 
9.2 
9.3 

9. Métodos e estímulos 
para compras por 
impulso  

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

Atividade de elaboração e aplicação de 
Pesquisa de Campo referente à hábitos de 
consumo dos jovens – Público interno da Etec 

17/05 

9.1 
9.2 
9.3 

9. Métodos e estímulos 
para compras por 
impulso  

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

Apresentações dos resultados das pesquisas 
aplicadas e feedback 
Atividade de recuperação contínua 

24/05 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

6. Ações promocionais:  
tipos de ações:  
o brindes, vale-
descontos, bônus, 
promoções, concursos 
culturais, campanhas 
de prêmios, etc  

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

Aula prática: Elaboração e desenvolvimento de 
materiais promocionais para campanhas 

31/05 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

6. Ações promocionais:  
tipos de ações:  
o brindes, vale-
descontos, bônus, 
promoções, concursos 
culturais, campanhas 
de prêmios, etc  

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

Apresentações das Campanhas criadas –  
Parte 1 
Entrega de feedback 

07/06 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

6. Ações promocionais:  
tipos de ações:  
o brindes, vale-
descontos, bônus, 
promoções, concursos 
culturais, campanhas 
de prêmios, etc  

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

Apresentações das Campanhas criadas –  
Parte 2 
Entrega de feedback 

14/06 
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- - - Avaliação escrita 21/06 

   Atividade avaliativa: Quis de perguntas 28/06 

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

05/07 

- - - - Recesso 

3.1 
3.2 

3. Tipos diversos de 
materiais de 
merchandising:  

 displays;  

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

Aula expositiva: Materiais de Merchandising: 
Displays e seus tipos 

26/07 

3.1 
3.2 

3. Tipos diversos de 
materiais de 
merchandising:  

 displays; 

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

Apresentação das imagens de displays 
pesquisadas e produzidas nos PDVs 

02/08 

3.1 
3.2 

3. Tipos diversos de 
materiais de 
merchandising:  

 impressos;  

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

Aula expositiva: Adesivos (chão) 09/08 

3.1 
3.2 

3. Tipos diversos de 
materiais de 
merchandising:  

 materiais 
suspensos;  

 mídias;  

Lingua Portuguesa: (textos 
publicitários) 
 

Aula expositiva: Balcão de degustação / 
demonstração no PDV 

16/08 

3.1 
3.2 

3. Tipos diversos de 
materiais de 
merchandising:  

 impressos;  

Lingua Portuguesa: (textos 
publicitários) 
 

Aula expositiva: Cartaz e cartazetes 
Orientações para o projeto de maquete 
Atividade de recuperação contínua 

23/08 

4.1 
4.2 
4.3 

4. Estratégicas de 
composição e 
gerenciamento de 
ponto-de-venda  

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

Aula expositiva: Fachadas diversas 
Atividade de análise de fachadas  

30/08 
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4.1 
4.2 
4.3 

4. Estratégicas de 
composição e 
gerenciamento de 
ponto-de-venda  

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

Aula expositiva: Iluminação e suas 
necessidades especificas para cada ambiente 

06/09 

4.1 
4.2 
4.3 

4. Estratégicas de 
composição e 
gerenciamento de 
ponto-de-venda 

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

Aula expositiva: Infláveis 
Atividade de recuperação contínua 

13/09 

3.1 
3.2 

3. Tipos diversos de 
materiais de 
merchandising:  

 móbiles;  

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

Aula expositiva: Móbiles 20/09 

11 

11. Técnicas de 
merchandising:  

 técnicas de 
exposição de 
produtos;  

 arrumação de 
gôndola;  

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

Aula expositiva: Faixas de Gôndolas 
Atividade de recuperação contínua 

27/09 

3.1 
3.2 

3. Tipos diversos de 
materiais de 
merchandising:  

 impressos; 

Lingua Portuguesa: (textos 
publicitários) 
 

Aula expositiva: Take one / folderes/ cupons 04/10 

4.1 
4.2 
4.3 

4. Estratégicas de 
composição e 
gerenciamento de 
ponto-de-venda 

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

Aula expositiva:  Deficiências nos PDVs  
Atividade de análise de estudo de caso 

18/10 

7.1 
7.2 
7.3 

7. Visual merchandising  
 

Lingua Portuguesa: (textos 
publicitários) 

 

Apresentações das Maquetes produzidas pelos 
alunos 

25/10 

7.1 
7.2 
7.3 

7. Visual merchandising  
 

Lingua Portuguesa: (textos 
publicitários) 

 
Aula expositiva: Visual Merchandising  01/11 
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7.1 
7.2 
7.3 

7. Visual merchandising  
 

 
Avaliação escrita 08/11 

12 

12. Autosserviço, 
interatividade, 
facilidades e novas 
tecnologias no PDV 

 
Autosserviço, interatividade, facilidades e novas 
tecnologias no PDV 

22/11 

12 

12. Autosserviço, 
interatividade, 
facilidades e novas 
tecnologias no PDV 

 Projeção de vídeo da internet sobre novas 
tecnologias nos PDVs do mundo 
Atividade de recuperação contínua 

29/11 

 Todas  Revisão dos conteúdos 
Chamada oral 

06/12 

- - - 
Fechamento do semestre e entrega de 
menções e feedback 

13/12 
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Etec  

Plano de Curso nº    152      aprovado pela portaria Cetec nº        735, de 10-09-2015 

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: Ciências Humanas 

Componente Curricular: História 

Série: 2A C. H. Semanal: 2,0 

Professor: João Henrique dos Anjos 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 

Apresentação do professor e dos critérios de avaliação e expectativas 
para 2016 comparando com a auto-avaliação de 2015. 

 
 

07/02 

1. As transformações pelas quais passou o trabalho livre, da 
Antiguidade à 1ª Revolução 
Industrial: 

Revolução Industrial: sistema fabril e classe operária; 

Tempo da natureza e tempo do relógio: mecanização e 
fragmentação do tempo, do trabalho e do 
homem; 

Trabalho livre no Brasil durante a Colônia e o Império; 

Permanência e influência de elementos culturais originários de 
comunidades indígenas, africanas, 
europeias e asiáticas protagonistas da história do Brasil nesse 
período. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

14/02 

Período Pré-Colonial no Brasil Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

21/02 

 Governo-Geral; Início da Colonização do Brasil Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

07/03 

Capitanias Hereditárias Trabalho em equipe 
 

14/03 

Economia do Açúcar, Escravidão no Brasil Colonial Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

21/03 

Bandeirantes/Jesuítas Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 28/03 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Exercícios de fixação (Brasil Colônia).  
04/04 

 

Revisão de Conteúdo do I Bimestre Aula dialogada e debate. 11/04 

Avaliação do conteúdo do I Bimestre  18/04 

Recuperação (Atividade de Debate sobre conteúdo do primeiro 
bimestre). 

Debate. 25/04 

Exibição do filme “A Missão”. Exibição de audiovisual 02/05 

Exibição do filme “A Missão”/ Debate sobre o filme. Exibição de audiovisual 09/05 e 16/05 

Semana Paulo Freire 
 

Aula expositiva e dialogada 23/05 

Invasão Holandesa Seminário 30/05 e 06/06 

Quilombo dos Palmares Seminário 13/06 

Conjuração Mineira/Baiana Seminário 20/06 

Colonização da América Espanhola. Aula expositiva e dialogada 27/06 

Formação das 13 Colônias (EUA) Aula expositiva e dialogada 25/07 

Avaliação sobre Conteúdo do II Bimestre.  01/08 

Avaliação de Recuperação  08/08 
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A cidadania: diferenças, desigualdades; inclusão e exclusão: 

Cidadania hoje e as transformação históricas do conceito; 

Origem, transformação e características do Estado hoje; 

Lutas pela cidadania: perspectiva nacional e internacional.  

Aula expositiva e dialogada 15/08 

O Brasil na era das máquinas – final do século XIX a 1930: 

Abolição da escravidão e imigração; 

Formação da classe operária: condições, organização e luta; 

Propriedade da terra, poder, transformações nas relações de 
trabalho no campo; 

Lutas camponesas e experiências coletivas de apropriação e 
exploração da terra. 

Trabalho em Equipe 22/08 e 29/08 

A importância do trabalho na construção da cultura e da história: 

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

Trabalho, emprego e desemprego na sociedade atual; 

O trabalho como produtor de cultura e a cultura do trabalho. 

Aula expositiva e dialogada 05/09 

Revolução Puritana e Gloriosa na Inglaterra Aula expositiva e dialogada 12/09 

Revolução Francesa Aula expositiva e dialogada 19/09 

Exibição do filme “A Revolução Francesa”. Exibição de audiovisual 26/09 

Era Napoleônica Exibição de Filme 03/10 

Chegada da Família Real ao Brasil Exibição de Filme 10/10 

Processo de Independência do Brasil Aula expositiva e dialogada 17/10 

Avaliação sobre Revoluções Burguesas e Independência do Brasil.  24/10 
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Independência dos EUA Aula expositiva e dialogada 31/10 

I Reinado no Brasil (Cisplatina) Aula expositiva e dialogada 07/11 

Período Regencial Brasileiro Aula expositiva e dialogada 14/11 

II Reinado  Aula expositiva e dialogada 21/11 

Guerra do Paraguai Aula expositiva e dialogada 28/11 

Avaliação de conteúdo do II Reinado. Aula expositiva e dialogada 5/12 

Auto-Avaliação Docente e Dicente  12/12 
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Etec  

Plano de Curso nº    152          aprovado pela portaria Cetec nº      735    de    10/09/2015 

Etec: SEBRAE 

Código: 273 Município: SÃO PAULO 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM 
MARKETING INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO 

Qualificação: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
DE ASSISTENTE DE VENDAS 
 

Área de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Parte Diversificada - 
Inglês 

Componente Curricular: Língua Estrangeira Moderna (Inglês) e Comunicação 
Profissional 

Série: 2º A C. H. Semanal: 2,0 AULAS 

Professor: PATRÍCIA FERRACIOLI 

 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL – Ensino Médio 

 
 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

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 

 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/ revisão do conteúdo visto no 1º ETIM – 
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 

 Usos da língua: Variação linguística. 

 Book Unit 1 – Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre gêneros 
literários: “What is your favorite book?” 

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

 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen and 
pronunciation). 

 
21/02 a 23/02 

  Book Unit 1 – Grammar - using Would / Phrasal Verbs 

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

 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen and 
pronunciation). 

 
02/03 a 09/03 

 Usos da língua: Relação entre oralidade e escrita.  

 Aspectos linguísticos: Graus de comparação. 

 Book Unit 1 – Grammar - Some/Any/ No + Compound, special 
cases. 

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

 
14/03 a 16/03 

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

 Aspectos linguísticos: Some/Any/ No + Compound, special 
cases 

 

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

 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen and 
pronunciation). 

 
21/03 a 23/03 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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 Book Unit 2 – Grammar – Uset to, Something, Anything, 
Nothing 

 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). 

 English test – text comprehension English test  - 
Grammar - Some/Any/ No + Compound, special cases 

 
28/03 a 30/03 

 Book Unit 2 – Aspectos linguísticos - Fundamentos da leitura, 
técnicas de leitura e compreensão de textos e estudo de texto 
sobre o passado e o presente: “Talking about old times”. 

 Recuperação Contínua (atividade escrita/ listen, 
pronunciation, conversation in pairs). Escrever sobre 
preferências e hábitos no passado e no presente. 

 Trabalho interdisciplinar com História e Português: 
Presentation in group  - Old times 

 
04/04 a 06/04 

 Book Unit 3: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre amizade: 
“Friendship – How good are your friends?” 

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

 
11/04 a 20/04 

 Aspectos linguísticos: Modais. 

 Book Unit 3 – Grammar – Modal verbs (can, could, may, 
might, should, ought, to, must). 

 

 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 1º Bimeste). 

 
25/04 a 27/04 

 

 Semana Paulo Freire 02/05 a 05/05 

 Book Unit 3 – Grammar – Reflexive and emphatic pronouns. 

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

 Atividade avaliativa:  
Grammar – Reflexive and emphatic pronouns 

09/05 a 11/05 

 Book Unit 4: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre: “Eating 
Habits”. 

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

 Trabalho interdisciplinar com Português e Educação 
Física: Presentation in group  - Eating Habits”.. 

16/05 a 18/05 
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 Book Unit 4 – Grammar – Question words  + adjectives: how 
many, how much. Quantifiers: many/ much, a few a little/ a lot of. 
Conjuctions 

 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 
speak and repeat – conversation - Uso de verbos, 
adjetivos e substantivos. 

23/05 a 25/05 

 Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e compreensão de 
textos e estudo de texto sobre vícios e uso de drogas: Book Unit 
5 – Addiction. 

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

30/05 a 01/06 

 Aspectos linguísticos: Review about List of Irregular Verbs 
 

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

06/06 a 13/06 

 Book Unit 5 – Grammar: Present Perfect tense – Adverbs used 
with the Present Perfect tense - introduction. 

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

20/06 a 22/06 

 Book Unit 5 – Grammar: Simple Past Tense - introduction. 

 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). 

27/06 a 29/06 
 

 Aspectos linguísticos: Tempos verbais simples e compostos. 
(Simple Past, Present Perfect) – exercícios de fixação e revisão. 

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

04/07 a 06/07 

 Fundamentos da leitura: Book Unit  6 - Marcadores de 
discurso, técnicas de leitura e compreensão de textos e estudo 
de texto sobre arquitetura: “Skyscrapers” 

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

25/07 a 27/07 

 Book Unit 5 – Grammar: Present Perfect progressive 

 Atividade avaliativa: 
Grammar: Present Perfect progressive and Grammar: 
Present Perfect tense – Adverbs used with the Present 
Perfect tense - introduction. 

01/08 a 03/08 

 Aspectos linguísticos: Tempos verbais simples e compostos. 

 (Present Perfect progressive) – exercícios de fixação e revisão. 

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

08/08 a 10/08 

 Fundamentos da leitura: Glossários/ termos técnicos referentes 
à área (noções de terminologia inglesa da área técnica – termos 
e principais campos semânticos).  

 Atividade avaliativa: 

 English test – text comprehension  
15/08 a 17/08 
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 Book Unit 7: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre Artigos de 
opinião: “Talking about prejudice?” 

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

22/08 a 24/08 

 Fundamentos da leitura: Glossários/ termos técnicos referentes 
à área (noções de terminologia inglesa da área técnica – termos 
e principais campos semânticos). 

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

29/08 a 31/08 

 Fundamentos da leitura: Interpretação de textos simples. 

 Book Unit 7 Grammar – Past Perfect Tense and Past perfect 
progressive tense. 

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

 Atividade avaliativa: 
English test  - Grammar – Past Perfect Tense and Past 
perfect progressive tense. 

05/09 a 14/09 

 Inglês instrumental: Estratégias de elaboração de textos 

simples em língua inglesa, na modalidade escrita. 
 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 

speak and repeat – conversation. 
19/09 a 21/09 

 Book Unit 8: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre o meio ambiente: 
“Helping protect the future”. 

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

26/09 a 28/09 

 Inglês instrumental: Estratégias de elaboração de textos 
simples em língua inglesa, na modalidade escrita.  

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

03/10 a 05/10 
 

 Book Unit 8: Grammar – Future progressive tense and future 
perfect tense. 

 

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

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

17/10 a 19/10 
 

 Book Unit 9: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre as grandes 
invenções: ”Great Inventions”. 

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

24/10 a 26/10 

 Book Unit 9 – Grammar: Relative pronouns (who, that, wich, 
whose, whom, where) in relative clauses 

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

31/10 a 09/11 
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 Fundamentos da leitura: Vocabulário técnico e expressões 
específicas da área. Fundamentos da leitura, técnicas de leitura 
e compreensão de textos e estudo de texto sobre um situação 
hipotética do futuro Book Unit 10: “Is techonology 
fundamental to our lives?” 

 Atividade avaliativa: 
Grammar: future with will and going to.and Grammar – 
Future progressive tense and future perfect tense. 

14/11 a 16/11 

 Book Unit 10: Grammar – Phrasal verb with the verb to get. 

 Atividade avaliativa: 
Trabalho interdisciplinar com História: Presentation 
in group – fazer uma pesquisa sobre uma grande 
invenção no Brasil e nos Estados Unidos e elaborar 
um pôster. 

21/11 a 23/11 

 Revisão Geral de conteúdo do ano. 
 Aula expositiva: caderno  e livro – exercises, listen, 

speak and repeat – conversation. 
28/11 a 30/11 

 Recuperação contínua. 

 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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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: 
Técnica de Nível Médio de Assistente de Vendas 

Área de conhecimento: Matemática e Ciências da Natureza 

Componente Curricular: Matemática  

Série: 2ª 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 2ª 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 

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

Aula expositiva, com exploração do conteúdo com explicação 
dos conhecimentos, aproveitando os conhecimentos dos 
alunos. Continuação dos exemplos e aplicações dos conhecimentos 

através de resolução de exercícios. 
Resolução dos exercícios com os alunos auxiliando resolvendo os 
exercícios na lousa.  

Marcação de atividade avaliativa para 23/03/2017 
Solicitação de pesquisa sobre Propriedades dos logaritmos. 

 
13 /02  a  17 /02 

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

Aplicação de atividade avaliativa em dupla, com resolução de 
funções logarítmicas.  
28/02/2017 – Feriado Nacional – Carnaval  

 
20 /02  a  24 /02 

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

Devolutiva da atividade avaliativa. Buscando executar a recuperação 

contínua com novos exercícios propostos.  
01/03/2017 – Feriado Nacional – Quarta-Feira de Cinzas 

 
01 /03  a  10 /03 

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

Continuação da atividade avaliativa de recuperação contínua. 

Esclarecendo dúvidas e propondo pesquisa para reforçar o 

aprendizado.  

 
13 /03  a  17 /03 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Sequência Numérica: Lei de recorrência, razão de uma sequência.  
Aula expositiva com apresentação de exemplos do cotidiano, 

fornecendo a noção intuitiva que temos de sequência numérica. 

Aplicabilidade e exemplos.  

 
20 /03  a  24 /03 

Sequência Numérica: Progressão Aritmética: Lei de formação, 
identificação de um termo qualquer de uma progressão aritmética. 
Soma dos termos de uma Progressão Aritmética.   

Aula expositiva com os conceitos, exemplos e aplicação dos conhecimentos. 
Solicitação de exercícios de fixação de aprendizagem.  
 
30/03/2017 – Reunião de Curso 

 
27 /03  a  31 /03 

Progressão Aritmética lei de recorrência, razão de uma progressão 
aritmética, identificação de qualquer termo de uma progressão 
aritmética. Soma dos termos de uma P. A.  

Correção dos exercícios propostos com a participação dos 
alunos e a intervenção da professora fornecendo complemento 
para as resoluções apresentadas.  
07/04/2017–Entrega de Resultado de Avaliação à Secretaria Acadêmica 

 
03 /04  a  07 /04 

Progressão Geométrica: lei de recorrência, razão de uma 
progressão geométrica, identificação de qualquer termo de uma 
progressão geométrica. Soma dos termos de uma P.G. Problemas 
com P.A. e P.G. 

Explicação sobre progressão geométrica, utilizando material de 
apoio preparado pela professora. Exercícios de fixação de 
aprendizagem. 
Marcar atividade avaliativa para próxima semana.  
13/04/2017 – Conselho de Classe Intermediário 
14/04/2017 – Feriado Nacional – Paixão de Cristo 

 

 
10 /04  a  14 /04 

Progressão Aritmética e Progressão Geométrica: lei de recorrência, 
razão de uma progressão aritmética e geométrica, identificação de 
qualquer termo de uma P.A. e P. G. soma dos termos de uma P.A. 
e P.G. Problemas com P.A. e P.G.  

Atividade avaliativa individual, escrita e sem consulta.  
21/04/2017 – Feriado Nacional – Tiradentes 

 
17 /04  a  21 /04 

Progressão Aritmética e Progressão Geométrica: lei de recorrência, 
razão de uma progressão aritmética e geométrica, identificação de 
qualquer termo de uma P.A. e P. G. soma dos termos de uma P.A. 
e P.G. Problemas com P.A. e P.G. 

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

 
24 /04  a  28 /04 

Matrizes: Definição e representação genérica de uma matriz.  
Classificação de Matrizes; operações com matrizes; operações;  
Matriz inversa; equações matriciais, aplicações de matrizes.  

 
Aula expositiva, com explicação dos conceitos, exemplos de 
aplicabilidade dos conhecimentos e exercícios de fixação da 
aprendizagem.  
Solicitado pesquisa sobre multiplicação de matrizes para 
entrega na próxima semana.  
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 
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Matrizes: Definição e representação genérica de uma matriz.  
Classificação de Matrizes; operações com matrizes; operações;  
Matriz inversa; equações matriciais, aplicações de matrizes. 

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.  
Recepção das pesquisas solicitadas. 

 
08 /05  a  13 /05 

Matrizes: Definição e representação genérica de uma matriz.  
Classificação de Matrizes; operações com matrizes; operações;  
Matriz inversa; equações matriciais, aplicações de matrizes. 

Aula prática com resolução das questões propostas nos 
exercícios dados, com recuperação dos alunos que 
apresentaram dificuldades.  
Marcar atividade avaliativa para o dia 24/05/2017 

 
15 /05  a  19 /05 

Matrizes: Definição e representação genérica de uma matriz.  
Classificação de Matrizes; operações com matrizes; operações;  
Matriz inversa; equações matriciais, aplicações de matrizes. 

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

 
22 /05  a  26 /05 

Determinantes: Definição, cálculos de determinantes; propriedades; 
regras de Sarrus; Regra de Chio; Determinantes de Vandermond; 
Teorema de Laplace.  

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

 
29 /05  a  02 /06 

Determinantes: Definição, cálculos de determinantes; propriedades; 
regras de Sarrus; Regra de Chio; Determinantes de Vandermond; 
Teorema de Laplace.  

Aula expositiva com apresentação de aplicações dos 
conhecimentos. Exemplos de cálculos.  
Marcada avaliação para o dia 21/06/2017 

 
05 /06  a  09 /06 

Determinantes: Definição, cálculos de determinantes; propriedades; 
regras de Sarrus; Regra de Chio; Determinantes de Vandermond; 
Teorema de Laplace.  

Exercícios de fixação de aprendizagem, com resolução e 
correções dos problemas propostos.   
 
15/06/2017 – Feriado Nacional – Corpus Christi 

 
12 /06  a  16 /06 

Matrizes e Determinantes 
Atividade avaliativa escrita, individual e sem consulta 

 
19 /06  a  24 /06 

Matrizes e Determinantes 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 

Sistemas Lineares: Equações Lineares; sistema de equações 
lineares; sistemas lineares equivalentes; sistemas lineares 
homogêneos; resolução por escalonamento; resolução pela regra 
de Cramer; Discussão de um sistema linear; aplicações.  

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

 
03 /07  a  07 /07 
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Sistemas Lineares: Equações Lineares; sistema de equações 
lineares; sistemas lineares equivalentes; sistemas lineares 
homogêneos; resolução por escalonamento; resolução pela regra 
de Cramer; Discussão de um sistema linear; aplicações. 

Resolução dos exercícios propostos. Exemplos de situações 
problema resolvidas com os conhecimentos sobre sistemas 
lineares.   

 
18 /07  a  21 /07 

Sistemas Lineares: Equações Lineares; sistema de equações 
lineares; sistemas lineares equivalentes; sistemas lineares 
homogêneos; resolução por escalonamento; resolução pela regra 
de Cramer; Discussão de um sistema linear; aplicações. 

Exercícios de fixação da aprendizagem e correção dos 
exercícios propostos.  

 
24 /07  a  29 /07 

Sistemas Lineares: Equações Lineares; sistema de equações 
lineares; sistemas lineares equivalentes; sistemas lineares 
homogêneos; resolução por escalonamento; resolução pela regra 
de Cramer; Discussão de um sistema linear; aplicações. 

Aula expositiva dialogada com apresentação de imagens e 
figuras para ilustrar o conteúdo. Aplicabilidade do 
conhecimento. Exemplos práticos. Lista de exercícios.  
 

 
31 /07  a  04 /08 

Sistemas Lineares: Equações Lineares; sistema de equações 
lineares; sistemas lineares equivalentes; sistemas lineares 
homogêneos; resolução por escalonamento; resolução pela regra 
de Cramer; Discussão de um sistema linear; aplicações. 

Resolução dos exercícios solicitados, buscando atender 
individualmente aos alunos, esclarecendo dúvidas.  
Marcada atividade avaliativa para o dia 23/08/2017 
   

 
07 /08  a  11 /08 

Sistemas Lineares: Equações Lineares; sistema de equações 
lineares; sistemas lineares equivalentes; sistemas lineares 
homogêneos; resolução por escalonamento; resolução pela regra 
de Cramer; Discussão de um sistema linear; aplicações. 

Aula expositiva, com explicação dos conceitos e aplicação 
prática. Esclarecimento de dúvidas. Aplicação de exercícios e 
resolução dos exercícios 
  
19/08/2017 – Reunião Didático-Pedagógica 

 
14 /08  a  19 /08 

Sistemas Lineares: Equações Lineares; sistema de equações 
lineares; sistemas lineares equivalentes; sistemas lineares 
homogêneos; resolução por escalonamento; resolução pela regra 
de Cramer; Discussão de um sistema linear; aplicações. 

Atividade avaliativa escrita, individual e sem consulta.  
23/08/2017 – Reunião  de Curso 

 
21 /08  a  25 /08 

Sistemas Lineares: Equações Lineares; sistema de equações 
lineares; sistemas lineares equivalentes; sistemas lineares 
homogêneos; resolução por escalonamento; resolução pela regra 
de Cramer; Discussão de um sistema linear; aplicações. 

Devolutiva da atividade Avaliativa, com aplicação de 
recuperação contínua para resgatar alguns conceitos que 
podem necessitar de reforço.  
07/09/2017 – Feriado Nacional – Independência do Brasil  

 
28 /08  a  01 /09 

Trigonometria: Trigonometria no triângulo retângulo 
Aula expositiva com revisão de conceitos básicos.  
 
04 a 06/09/2017 – Semana SIPAT 

 
04 /09  a  08 /09 

Trigonometria: Trigonometria no triângulo retângulo 

Solicitação de trabalho em grupo sobre as razões 
trigonométricas.  
 
16/09/2017 – Reposição referente ao dia 1º de março- quarta-feira 

 
11 /09  a  16 /09 
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Trigonometria: Trigonometria no triângulo retângulo 
Exercícios de Fixação da aprendizagem e resolução dos 
exercícios.  
23/09/2017 – Reposição referente ao dia 8 de setembro- sexta-feira 

 
18 /09  a  23 /09 

Trigonometria: Razões trigonométricas dos ângulos notáveis.  

Apresentação dos grupos do trabalho sobre as razões 
trigonométricas.  
Devolutiva das apresentações 
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 

Medidas de arcos e ângulos. Seno, Cosseno de um arco; 
 

Exercícios práticos, com aplicação dos conhecimentos 
estudados. Resolução dos exercícios propostos. 
 
07/10/2017 – Reposição referente ao dia 9 de outubro- segunda-feira 

 
02 /10  a  07 /10 

Função Seno e Função Cosseno. 
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 

Tangente e Cotangente de um arco  

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 

Relações Trigonométricas, redução e identidades 

Aula expositiva com apresentação dos conceitos, exemplos de 
cálculos e exercícios de fixação da aprendizagem.  
Marcada atividade avaliativa para 09/11/2017 
 
26/10/2017 – Reunião de Curso 

 
23 /10  a  27 /10 

Relações Trigonométricas, redução e identidades 

Resolução das questões propostas. Recuperação contínua: 
exercícios para resgatar conceitos que ainda não estão 
dominados. Exemplos de solicitações do ENEM. 
 
02/11/2017 – Feriado Nacional – Dia de Finados  

 
30 /10  a  03 /11 

Relações Trigonométricas, redução e identidades 
Atividade avaliativa escrita, individual e sem consulta.  
 
11/11/2017 – Reposição referente ao dia 11 de outubro- quarta-feira 

 
06 /11  a  11 /11 

Relações Trigonométricas, redução e identidades 

Devolutiva da atividade avaliativa, com resolução das questões 
propostas, buscando esclarecer dúvidas. 
Marcada atividade avaliativa para o dia 30/11/2017  
15/11/2017 – Feriado Nacional – Proclamação da República.  
16 e 17/11/2017 – Feira do Empreendedorismo  

 
13 /11  a  17 /11 
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Transformações; equações trigonométricas, triângulo qualquer. 

Aula expositiva com explicação do conteúdo programático. 
Exemplos de cálculos. Exercícios de aplicação dos 
conhecimentos. Resolução dos exercícios com auxílio dos 
alunos e complemento da professora. 
 
20/11/2017 – Feriado Municipal – Consciência Negra 
 

 
20 /11  a  24 /11 

Transformações; equações trigonométricas, triângulo qualquer. 
 Avaliação escrita, individual e sem consulta. 
02/12/2017 – Reposição de aula referente 13 de outubro – sexta-feira – 
Feira Tecnológica 

 
27 /11  a  02 /12 

Transformações; equações trigonométricas, triângulo qualquer. 

Devolutiva da atividade avaliativa, correção das questões.  
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 

 


