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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

-Bases tecnológicas -Aulas expositivas; 01/02 a 10/02 

-A primeira lei de Mendel e conceitos fundamentais em 
genética; 
-Uma das experimentações de Mendel; 
-A relação Meiose-primeira lei de Mendel; 
-Cruzamento teste e retro-cruzamento; 

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

13/02 a 24/02 

-A primeira lei de Mendel e conceitos fundamentais em 
genética; 
-Uma das experimentações de Mendel; 
-A relação Meiose-primeira lei de Mendel; 
-Cruzamento teste e retro-cruzamento; 

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

27/02 a 10/03 

-Noções de Probabilidade; 
-Genealogias ou heredogramas; 
-Curso de Microbiologia – Instituto Butantã – Módulo I. 

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

13/03 a 24/03 

-Noções de Probabilidade; 
-Genealogias ou heredogramas; 
-Curso de Microbiologia – Instituto Butantã – Módulo II. 

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

27/03 a 07/04 
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-Noções de Probabilidade; 
-Genealogias ou heredogramas; 
-Curso de Microbiologia – Instituto Butantã – Módulo III. 

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

10/04 a 21/04 

-Ausência de dominância; 
-Alelos letais; 
-Alelos múltiplos ou polialelia; 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

24/04 a 05/05 

-Ausência de dominância; 
-Alelos letais; 
-Alelos múltiplos ou polialelia; 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

08/05 a 19/05 

-Ausência de dominância; 
-Alelos letais; 
-Alelos múltiplos ou polialelia; 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

22/05 a 02/06 

-A herança dos grupos sanguíneos humanos; 
-Hereditariedade e cromossomos sexuais; 
-Biotecnologia; 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

05/06 a 16/06 

-A herança dos grupos sanguíneos humanos; 
-Hereditariedade e cromossomos sexuais; 
-Biotecnologia; 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

19/06 a 30/06 

-A herança dos grupos sanguíneos humanos; 
-Hereditariedade e cromossomos sexuais; 
-Biotecnologia; 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

01/08 a 11/08 
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Evolução – Teorias e evidências 
 
-O pensamento evolutivo; 
-Evidências evolutivas. 

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

14/08 a 25/08 

Evolução – Teorias e evidências 
 
-O pensamento evolutivo; 
-Evidências evolutivas. 

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

28/08 a 01/09 

Evolução – Teorias e evidências 
 
-O pensamento evolutivo; 
-Evidências evolutivas. 

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

04/09 a 15/09 

Genética de populações e os processos evolutivos 
 
- Introdução; 
-Frequências gênicas e genotípicas. 

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

18/09 a 29/09 

Genética de populações e os processos evolutivos 
 
- Introdução; 
-Frequências gênicas e genotípicas. 

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

02/10 a 13/10 

Genética de populações e os processos evolutivos 
 
-Teorema de Hardy-Weinberg; 
-Os fatores evolutivos. 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

16/10 a 27/10 

Genética de populações e os processos evolutivos 
 
-Teorema de Hardy-Weinberg; 
-Os fatores evolutivos. 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

30/10 a 03/11 
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Genética de populações e os processos evolutivos 
 
-O surgimento de novas espécies; 
-Os mecanismos de isolamento reprodutivo. 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

06/11 a 17/11 

Genética de populações e os processos evolutivos 
 
-Fechamento do ano letivo 

-Aulas expositivas; 
-Pesquisas; 
-Seminários; 
-Avaliações. 

20/11 a 01/12 

  04/12 a 15/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
       Componente Curricular: Canais de Distribuição                                                                                                              Série:3ª 

 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
(Dia e Mês) 

1.1 
 

Tipos de Canais de 
Distribuição: 
 diretos; 
 indiretos; 
 reverso:  

 logística reversa  
 
Intermediários de canais:  
 transacionais; 
 logística; 
 facilitação.  

 
Nível de cobertura dos 
canais:  
 intensiva; 
 seletiva;  
 exclusiva  
 
Franchising (franquias)  
 
Canal do setor de 
serviços  

 
 
http://www.revistabrasileiramarketing.org/ 
 

COUGHLAN, Anne T. . ANDERSON, Erin. 
STERN, Louis W.. ANSARY, Adel I. El. 
Canais de Marketing. 7ª Ed. Pearson. 
2012. São Paulo. 

 

DANTAS, Edmundo Brandão. Marketing 
Descomplicado. Editora SENAC, 2005. 
 

KOTLER, Philip. Administração de 
Marketing. 12ª Ed. Pearson. 2016. São 
Paulo. 

KOTLER, Philip. Marketing Básico. Editora 
Atlas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aula expositiva dialogada; 
Estudos de casos; 
Análise de situações 
problemas; 
 

 
 

13 / 02 a 13 / 03 
 
 
 
 
 

20 / 03 a 17 / 04 
 
 
 
 

24 / 04 a 29 / 05 
 
 
 
 
 

05 / 06 a 12 / 06 
 
 

19 / 06 a 03 / 07 

 
1.2 

 

Regulamentação dos 
canais: 
 questões legais;  
 políticas;  
 éticas.  

KOTLER, Philip. Administração de 
Marketing. 12ª Ed. Pearson. 2016. São 
Paulo. 

Aula expositiva dialogada; 
Estudos de casos; 
Análise de situações 
problemas; 
 

 
 

24 07 a 07 / 08 

http://www.revistabrasileiramarketing.org/
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1.3 
 

Planejamento e 
desenvolvimento de 
canal:  
 análise, limitações, 

objetivos, opções de 
canal, avaliação e 
controle  

ROSENBLOOM, Bert.  Canais de 

Marketing – uma visão gerencial. 2015, 

Cengage. São Paulo. 

 

STREHLAU, Vivian Iara. TELLES, Renato. 

Canais de Marketing e Distribuição. 

Conceitos, Estratégias, Gestão, Modelos 

de Decisão. 2006, Saraiva. São Paulo. 

 

Aula expositiva dialogada; 
Estudos de casos; 
Análise de situações 
problemas; 
 

 
 
 
 
 

14 / 08 a 04 / 09 
 
 

 
2.1 
e 

3.2 
 

Estratégias de canais de 
distribuição   
 
Seleção dos canais de 
distribuição  

ROSENBLOOM, Bert.  Canais de 

Marketing – uma visão gerencial. 2015, 

Cengage. São Paulo. 

 

STREHLAU, Vivian Iara. TELLES, Renato. 

Canais de Marketing e Distribuição. 

Conceitos, Estratégias, Gestão, Modelos 

de Decisão. 2006, Saraiva. São Paulo. 

 

Aula expositiva dialogada; 
Estudos de casos; 
Análise de situações 
problemas; 
 

 
11 / 09 a 25 / 09 

 
 
 
 
 

02 / 10 a 16 / 10 

3.1 
e 

3.2 

Os canais de distribuição 
e a logística  

ROSENBLOOM, Bert.  Canais de 

Marketing – uma visão gerencial. 2015, 

Cengage. São Paulo. 

 

STREHLAU, Vivian Iara. TELLES, Renato. 

Canais de Marketing e Distribuição. 

Conceitos, Estratégias, Gestão, Modelos 

de Decisão. 2006, Saraiva. São Paulo. 

 

Aula expositiva dialogada; 
Estudos de casos; 
Análise de situações 
problemas; 
 

 
 
 
 
 

18 / 09 a  23 / 10 
 



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

3.3 

Gerenciamento do canal:  
 gestão da cadeia de 

suprimentos (supply 
chain management) 

 logística integrada 

http://www.revistadigitalbusiness.com.br/ 
 

ROSENBLOOM, Bert.  Canais de 

Marketing – uma visão gerencial. 2015, 

Cengage. São Paulo. 

 

STREHLAU, Vivian Iara. TELLES, Renato. 

Canais de Marketing e Distribuição. 

Conceitos, Estratégias, Gestão, Modelos 

de Decisão. 2006, Saraiva. São Paulo. 

 

Aula expositiva dialogada; 
Estudos de casos; 
Análise de situações 
problemas; 
 

 
 
 
 
 
 

30 / 10 a 04 / 12 
 

 

http://www.revistadigitalbusiness.com.br/
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Etec  
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________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 

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

 

II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Apresentação das competências e bases cientificas Orientações 
 

          07/02  

  
Conceito de Organização Desportiva 
 

Aulas Práticas , Teóricas e jogos cooperativos 
 

          14/02 a 21/02 

Sistema esquelético e muscular Aulas Práticas e Teóricas e a importância do alongamento 
 

         07/03 a 14/03 

Sistema cardiorrespiratório Circuito de exercícios aeróbicos – Avaliação Prática 
 

         21/03 a 28/03 

Projetos,execução e gerenciamento de torneios entre as turmas 
Organizar ginacanas esportivas,recreativas e culturais, mini 
torneios esportivos – Apresentação do Trabalho Bimestral 

 
        04/04 a 11/04 

Esportes coletivos Jogos cooperativos e recreativos 
 

        18/04 a 25/04 

Ginástica e Dança Aula Prática de vivências de diferentes rítimos 
 

        02/05 a 09/05 

Corpo e Movimento Trabalho em grupo de pesquisa 
 

        16/05 a 23/05 

Ginástica e atividades rítmicas 
Aulas Práticas , Festa Junina ( apresentação das danças 
típicas ) 

        30/05 a 06/06 

Ginástica e Dança Participação de atividades culturais- Avaliação Prática 
         13/06 a 20/06 
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Esportes Coletivos e Indivíduais Aulas Práticas – Vivências esportivas          27/06 a 04/07 

Ginástica localizada Vivência corporal         25/07 a 01/08 

Esportes Individuais Aulas Práticas ,Circuíto de vivências          08/08 a 15/08 

A importância na alimentação consciente no dia a dia 
 

Pesquisas e questões reflexivas – Apresentação de Trabalho 
Bimestral 

        22/08 a 29/08 

Exercitar a autonomia para práticas corporais 
Avaliação Prática – Circuitos de exercícios aeróbicos, Festa 
da Primavera 

       05/09 a 12/09 

A importância da ergonomia e ginástica laboral Pesquisas e questões reflexivas        19/09 a 26/09 

Técnicas e regras de dança Pesquisas e participação no Festival de Dança        03/10 a 17/10 

Capacidades físicas 
Circuitos de atividades de habilidades motoras – Avaliação 
Prática 

        24/10 a 31/10 

Jogos Desportivos Torneios esportivos – Apresentação de Trabalho Bimestral         07/11 a 14/11 

Jogos Recrativos Resgate Cultural         21/11 a 28/11 

Jogos e brincadeiras Resgate Cultural, Festa de encerramento          05/12 a 12/12 
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Plano de Curso nº 154    aprovado pela portaria Cetec nº      134     de     04 / 10  / 2012 

Etec Sebrae 

Código: 273 Município: São Paulo 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em marketing integrado ao ensino médio 

Qualificação:  Técnico em marketing integrado ao ensino médio Série: 3ª 

Componente Curricular: Empreendedorismo 

C.H. Semanal: 2,0 Professor: Cleusení Hermelina de Carvalho 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2017 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:   Empreendedorismo                                                                                                                                 Série: 3ª 
 

Habilidade 
 

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

1.1. 
1.2. 

 

1. Contexto socioeconômico e 
político:   

 empregabilidade, o 
desenvolvimento da 
vantagem competitiva no 
mercado;   
  

 

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
A importância do trabalho na  
construção da cultura e da  
história. 
A formação e mundialização  
do espaço das sociedades  
contemporâneas. 
 
 

 

Aula expositiva e dialogada.  
 
 
 

 

 

 

 
 

06 / 02 a 10 / 02 

1.1. 
1.2. 

 

1. Contexto socioeconômico e 
político:   

 empregabilidade, o 
desenvolvimento da vantagem 
competitiva no mercado;   

 características e habilidades do 
empreendedor; 
  

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
A importância do trabalho na  
construção da cultura e da  
história. 
A formação e mundialização  
do espaço das sociedades  
contemporâneas. 
 
 

 

Aula teórica com aplicação de  
atividades práticas para fixação do  
conteúdo.  
 
 
 

 
 

13 / 02 a 24 / 02 
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1.1. 
1.2. 
1.3. 

 

1. Contexto socioeconômico e 
político:   

 empregabilidade, o  

 características e habilidades do 
empreendedor; 

 importância da ética no 
comportamento empreendedor; 
  

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
A importância do trabalho na  
construção da cultura e da  
história. 
A formação e mundialização  
do espaço das sociedades  
contemporâneas. 
 
 

 

Dinâmica de grupo.  
Atividades individuais e em equipe.  
 
 
 

 
 

01 / 03 a 10 / 03 

1.1. 
1.2. 
1.3. 

 

1. Contexto socioeconômico e 
político:   

 importância da ética no 
comportamento empreendedor; 

 empreendedorismo no marketing; 
  

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
Mudança e Transformação 
social. 

 

Aula expositiva e dialogada.  
E estudo de caso 
 

 
 

13 / 03 a 17 / 03 
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 

 

1. Contexto 
socioeconômico e 
político:   

 empreendedorismo no 
marketing; 

 intraempreendedorismo 
 

 

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
Mudança e Transformação 
social. 
 

Aula expositiva e dialogada.  
 

 
20 / 03 a 24 / 03 

 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 

 

 Contexto socioeconômico e 
político:   

 intraempreendedorismo 

 networking  
 
 

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
Mudança e Transformação 
social; 
A formação e mundialização 
do espaço das sociedades 
contemporâneas  
 

Aula expositiva e dialogada.  
E seminário 
 

27 / 03 a 31 / 03 

 Avaliação escrita e individual 
 Avaliação escrita com questões 

dissertativas e múltipla escolha 
03 / 04 a 07 / 04 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

 

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

 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 

 

 Contexto socioeconômico e 
político:   

 intraempreendedorismo 

 networking  
Atividade de recuperação 

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
 

Aulas expositivas, discussão, debates e 
práticas em sala de aula, exercícios para 
fixação. 
Atividade de recuperação dos conteúdos 
ministrados 

10 / 04 a 20 / 04 

 
 
 

2.1. 
 
 
 
 

 Empresa e sociedade:   

 a empresa e o atendimento 
      às demandas do mercado;   

 
 

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
A importância do trabalho na  
construção da cultura e da  
história. 

 

 
 
Aulas expositivas, pesquisa no laboratório 
de informática. 
 
 
 
 

24 / 04 a 05 / 05 

 
 
. 

2.1. 
 
 
 
 

2. Empresa e sociedade:   

 visão dos empresários e o 
processo evolutivo das 
empresas;   

 
 

 Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
A importância do trabalho na  
construção da cultura e da  
história. 

Discussão, debates e práticas em sala de 
aula, exercícios para fixação. 
 
 

08 / 05 a 12 / 05 

2.1. 
2.2. 

 

2.Empresa e sociedade:   

 visão dos empresários e o 
processo evolutivo das 
empresas;   

 evolução do mercado x 
empreendedorismo; 

 
 

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
A importância do trabalho na  
construção da cultura e da  
história. 

Aulas expositivas e estudo de caso. 15 / 05 a 19 / 05 
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2.1. 
2.2. 

. 
 

2.Empresa e sociedade:   

 evolução do mercado x 
empreendedorismo; 

 modelo funcional de 
empresas;   

 
 

A importância do trabalho na  
construção da cultura e da  
história. 
Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação 
de textos a diversas 
circunstâncias de 
comunicação. 
 

Aulas expositivas, discussão, debates e 
práticas em sala de aula, exercícios para 
fixação 

22 / 05 a 02 / 06 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

 

2.Empresa e sociedade:   

 modelo funcional de 
empresas;   

 ciclo de vida das empresas; 
 

 

 
Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação 
de textos a diversas 
circunstâncias de 
comunicação. 
 

Pesquisa laboratório de informática. 
 

05 / 06 a 09 / 06 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

 

2.Empresa e sociedade:   

 modelo funcional de 
empresas;   

 ciclo de vida das empresas; 

 inter-relações dos fatores de 
sucesso 
 

 

 
Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão  
 Apresentação de seminários. 

 
12 / 06 a 23 / 06 

 Avaliação escrita e individual 
 Avaliação escrita com questões 

dissertativas e múltipla escolha 
26 / 06 a 30 / 06 

 Atividade de recuperação 
 Atividade de recuperação dos conteúdos 

ministrados. 
03 / 07 a 06 / 07 
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2.1. 
2.2. 
2.3. 

 

2.Empresa e sociedade:   

 ciclo de vida das empresas; 

 inter-relações dos fatores de 
sucesso 
 

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
A natureza, a técnica e o 
homem.  
 

Dinâmica de grupo.  
Atividades individuais e em equipe.  
 

24 / 07 a 04 / 08 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

 

2.Empresa e sociedade:   

 ciclo de vida das empresas; 

 inter-relações dos fatores de 
sucesso 

 

Diálogo entre textos: um  
exercício de leitura; 
A natureza, a técnica e o 
homem.  
 

Atividade de recuperação. 
 

07/ 08 a 11 / 08 

. 
3.1. 

. 
 
 

3. Planejamento do negócio:  
negócio; 

 metodologia de projeto de 
produto e serviço;   

 

A formação e mundialização 
do espaço das sociedades 
contemporâneas; 
Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão  
 

Aula teórica com aplicação de  
atividades práticas para fixação do  
conteúdo.  
 

14 / 08 a 18 / 08 

3.1. 
 

3.Planejamento do negócio:  
negócio; 

 metodologia de projeto de 
produto e serviço;   

 valor agregado; 
 

A formação e mundialização 
do espaço das sociedades 
contemporâneas; 
Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão.  
 

Aula expositiva e dialogada.  
Atividades individuais e em equipe 

21 / 08 a 25 / 08 

3.1. 
3.2. 

 

3.Planejamento do negócio:  
negócio; 

 valor agregado; 

 plano de negócios:  
o estabelecimento de 

objetivos e metas;  
 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão;  
Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação 
de textos a diversas 
circunstâncias de 
comunicação.  
 

Aula expositiva e dialogada.  
Estudo  de caso. 
 

28 / 08 a 01 / 09 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

 

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

 

3.1. 
3.2. 
3.3 
3.4 

 

 Planejamento do negócio:  
negócio; 

 plano de negócios:  
o estabelecimento de 

objetivos e metas;  
o clientes – busca de 

oportunidades e demanda 
o descrição dos produtos ou 

serviços;  
 
 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão;  
Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação 
de textos a diversas 
circunstâncias de 
comunicação.  
 

 
Dinâmica de grupo.  
Atividades individuais e em equipe 
 

04 / 09 a 06 / 09 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

 

3.Planejamento do negócio:  
negócio; 

 plano de negócios:  
o análise dos concorrentes; 
o localização;  

 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão;  
Análise de dados. 
 

Aulas expositivas, discussão, debates e 
práticas em sala de aula, exercícios para 
fixação. 

11 / 09 a 15 / 09 

 Avaliação escrita e individual 
 Avaliação escrita com questões 

dissertativas e múltipla escolha 
18 / 09 a 22 / 09 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

 

3.Planejamento do negócio:  
negócio; 

 plano de negócios:   
o métodos de marketing;  
o fornecedores;  

Atividade de recuperação 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão;  
Análise de dados. 
 

Pesquisa laboratório de informática. 
Atividade de recuperação dos conteúdos 
ministrados. 

25 / 09 a 06 / 10 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

 

3.Planejamento do negócio:  
negócio; 

 plano de negócios:  
o viabilidade econômica/ 

financeira;  
o determinação de preços;  

 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão;  
Análise de dados. 
 

Aulas expositivas, discussão, estudo de 
caso. 
 

16 / 10 a 20 / 10 
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3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4 

3.Planejamento do negócio:  
negócio; 

 plano de negócios:  
o orçamentação; 
o benchmarking  

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão;  
Análise de dados. 
 

Aula prática laboratório de informática. 23 / 10 a 27 / 10 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4 

3.Planejamento do negócio:  
negócio; 

 plano de negócios:  
o benchmarking  

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão;  
Análise de dados. 
 

 
Dinâmica de grupo.  
Atividades individuais e em equipe. 

30 / 10 a 01 / 11 

4.1. 
 

4. Constituição de empresas: 

 introdução e conceitos 
preliminares e passos para 
registrar uma empresa;   

 forma jurídica das empresas; 

 contrato social; 
  

A formação e mundialização 
do espaço das sociedades 
contemporâneas. 
 

Aula prática laboratório de informática.  
Atividades individuais e em equipe 

06 / 11 a 10 / 11 

 Semana do Empreendedor 
 Apresentação das empresas 

desenvolvidas no plano de negócios 
13 / 11 a 17 / 11 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 

4. Constituição de empresas: 

 microempresa, empresa de 
pequeno, médio e grande 
porte:  
o conceito;  
o enquadramento;  
o legislação e declaração;  
o nome comercial e a marca 

(razão social e fantasia);  
  

A formação e mundialização 
do espaço das sociedades 
contemporâneas; 
Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão.  
 

  
Aula teórica com aplicação de  
atividades práticas para fixação do  
conteúdo.  
 

21 / 11 a 24 / 11 
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4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 

4. Constituição de empresas: 

 microempresa, empresa de 
pequeno, médio e grande 
porte:  

legislação e declaração;  
o nome comercial e a marca 

(razão social e fantasia);  
o inscrições, registros e 

autorizações diversas;  
o aspectos tributários  

A formação e mundialização 
do espaço das sociedades 
contemporâneas; 
Princípios de terminologia 
aplicados à área de Gestão.  
 

Aulas expositivas, discussão, debates e 
práticas em sala de aula, exercícios para 
fixação. 
 

27 / 11 a 01 / 12 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 

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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Etec  

Plano de Curso nº    nº    152  aprovado pela portaria Cetec nº  134 de 04/10/2012. 

Etec: Sebrae 

Código: 273 Município: São Paulo 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em 
Marketing integrado ao ensino médio 
 

Qualificação: Técnico em Marketing 
integrado ao ensino médio 
 

Área de conhecimento: Ciências Humanas 

Componente Curricular: Filosofia 

Série: 3A 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. 

 
 

09/02 

Ética, Moral e Valores: 

Distinção entre ética e moral; 

A ética como reflexão sobre os valores morais; 
 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

16/02 

Os desafios contemporâneos no campo da ética; 

O conceito de sujeito moral; 
Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 

 
23/02 e 02/03 

Exibição de Reportagem do Fantástico sobre Fraude no Sistema de 
Cotas das Universidades 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

09/03 

Redação sobre Ética (Leitura de Texto) Trabalho em equipe 
 

16/03 

Redação sobre Ética  Trabalho em equipe 
 

23/03 

Transformação da moral; 

Valores; 
 

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

Origem e função dos valores; 

Relatividade e subjetividade dos valores. 
Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 

06/04 
 

Revisão de Conteúdo do I Bimestre  13/04 

Avaliação Escrita Aula dialogada e debate. 20/04 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 

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

 

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

Debate. 27/04 

2. Consciência e Filosofia: 

Desenvolvimento da Consciência; 

Consciência e inconsciente; 
 

Aula expositiva e dialogada 04/05 

O homem como sistema aberto; 

Do senso comum ao senso crítico; 
 

Aula expositiva e dialogada 11/05 e 18/05 

Da consciência crítica à sabedoria; 

Consciência e cultura. 
Aula expositiva e dialogada 25/05 

Analise de Reportagens na Mídia sobre Senso Comum Seminário 02/06 

Analise de Reportagens na Mídia sobre Senso Comum Seminário 15/06 

Revisão  22/06 

Avaliação Escrita  29/06 

Exibição do filme “Um Sonho de Liberdade” Exibição de audiovisual 27/07 

Exibição do filme “Um Sonho de Liberdade” Exibição de audiovisual 03/08 

Análise e debate sobre o filme exibido  10/08 

3. Liberdade, submissão e pacto social: 

O pacto social como fundamento do poder político; 

Direitos naturais, direitos civis e direitos humanos; 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Aula expositiva e dialogada 17/08 
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Direitos Civis – Análise do caso EUA (Anos 60) Aula expositiva e dialogada 24/08 e 31/08 

Direitos Civis – Análise do caso EUA (Anos 60) Aula expositiva e dialogada 07/09 

Pacto Social – Jean-Jacques Rousseau Aula dialogada 14/09 

Pacto Social – Jean-Jacques Rousseau Aula expositiva e dialogada 21/09 

4. Política: 

As principais concepções da política na Antiguidade; 

Política na história; 
 

Aula expositiva e dialogada 28/09 

Negócios Sociais Debate 05/10 

O público e o privado; 

Realismo político e a lógica do poder; 
 

Aula expositiva e dialogada 12/10 

Democracia direta e democracia representativa; 

Poderes paralelos. 
Aula expositiva e dialogada 19/10 

Parlamentarismo X Presidencialismo Aula expositiva e dialogada 26/10 

Democracia Ateniense e Democracia Atual Aula expositiva e dialogada 02/11 

Constituição de 1988 Exibição de Audiovisual 09/11 

Constituição de 1988 Exibição de Audiovisual 16/11 

Análise da Avaliação do ENEM (Temas de Filosofia) Aula expositiva e dialogada 23/11 
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Recuperação (Nova Avaliação Escrita)  30/11 

Avaliação dos temas abordados nos anos  7/12 

Auto-avaliação docente.  14/12 
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Etec  
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Etec: Sebrae 

Código:273 Município: São Paulo 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em 
Marketing Integrado ao Ensino Médio 
 

Qualificação: Técnico em Marketing 
Integrado ao Ensino Médio 
 
 

Área de conhecimento:  Ciências de Natureza 

Componente Curricular: Física 

Série: 3º Ano C. H. Semanal: 2 aulas 

Professor: Carlos Henrique dos Santos 

 

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 

Aula inaugural: explicação das bases tecnológicas, competências e habilidades e procedimentos didáticos, metodologias de avaliação. 06/02/17 a 10/02/17 

Cargas elétricas; condutores e isolantes. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

13/02/17 a  24/02/17 

Polarização e processos de eletrização. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares. Aulas Práticas de Laboratório. 

02/03/17 a 16/03/17 

Força Elétrica; Lei de Coulomb. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

20/03/17 a 31/03/17 

Campo Elétrico e Vetor Campo Elétrico. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

03/04/17 a 13/04/17 

Campo Elétrico e sua relação vetorial com Força Elétrica. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

17/04/17 a 28/04/17 

Potencial Elétrico e Diferença de potencial (d.d.p.). 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

02/05/17 a 12/05/17 

Energia Potencial Elétrica. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

15/05/17 a 26/05/17 

Trabalho da Força Elétrica. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

29/05/17 a 09/06/17 

Campo Elétrico Uniforme e Aplicações. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

12/06/17 a 23/06/17 

Corrente Elétrica. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares. Aulas Práticas de Laboratório. 

26/06/17 a 06/07/17 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Resistência Elétrica. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

24/07/17 a 04/08/17 

Associação de Resistores em circuitos elétricos. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares. Aulas Práticas de Laboratório. 

07/08/17 a 18/08/17 

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

21/08/17 a 01/09/17 

Análise de Circuitos Elétricos. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

04/09/17 a 15/09/17 

Relação entre Energia Elétrica e Potência Elétrica; Consumo de 
Energia. 

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

18/09/17 a 29/09/17 

Magnetismo. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares. Aulas Práticas de Laboratório. 

02/10/17 a 11/10/17 

Efeitos magnéticos da corrente elétrica; relação entre eletricidade e 
magnetismo. 

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

16/10/17 a 27/10/17 

Aplicações dos conceitos eletromagnéticos na tecnologia e indústria 
Brasileira na Atualidade. 

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

30/10/17 a 10/11/17 

Constituição da matéria e modelos atômicos. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

13/11/17 a 24/11/17 

Origens da radiação; tipos de radiações. 
Aula expositivo-dialógica. Exercícios de fixação  e exercícios 
complementares.  

27/11/17 a 08/12/17 

Interação das radiações com materiais; efeitos biológicos das 
radiações. Energia nuclear. Aplicações tecnológicas das radiações. 

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

11/12/17 a 15/12/17 
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Habilitação Profissional: TÉCNICO EM 
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MÉDIO 
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Série:  3°  C. H. Semanal: 2 aulas 

Professor:  Carlos Eduardo Felgueiras 

 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL – Ensino Médio 
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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  

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 
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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 
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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. Atividade em equipe  

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. 
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. 

11/12 a 15/12 

O Brasil no contexto americano e no contexto internacional. 
Encerramento do ano letivo  

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 

Recuperação Final Questões de múltipla escolha e dissertativas. 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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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 

Crise do Império Brasileiro, 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. 

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

14/02 

Fim da Escravidão no Brasil e Movimento Abolicionista Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos 
 

21/02 

Proclamação da República Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

07/03 

Exercícios de Fixação  
 

14/03 

Revoluções liberais européias no Séc. XIX. Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

21/03 

Socialismo em contraposição ao Imperialismo capitalista  Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 28/03 

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

 

Guerra Civil Americana. Trabalho em equipe 11/04 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Avaliação do conteúdo do I Bimestre  18/04 

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

Debate. 25/04 

República Velha – Convênio de Taubaté, Voto do Cabresto, Conflitos 
(Canudos, Vacina) 

Exibição de audiovisual 02/05 

República Velha – Tenentismo, Crise de 29 e Revolução de 1930 Exibição de audiovisual 09/05 e 16/05 

I Guerra Mundial 
 

Aula expositiva e dialogada 23/05 

Movimentos nacionalistas e internacionalistas 
Liberalismo e nacionalismo. Fascismo e nazismo. Anarquismo, 
socialismo e comunismo 

Seminário 30/05 e 06/06 

II Guerra Mundial Seminário 13/06 

Avaliação sobre Conteúdo do II Bimestre. Aula expositiva e dialogada 20/06 

Avaliação de Recuperação  27/06 

 América Latina e Brasil no contexto da Guerra Fria e na nova ordem 
internacional. Destaque para o caso brasileiro. 

Aula expositiva e dialogada 25/07 

Brasil de 45 a 64 (Gov. Dutra, Vargas, JK, Jânio e Jango) Trabalho em Equipe 01/08 

. Ditaduras: Vargas e Militar 
Características comuns e peculiaridades dos dois períodos. Os 
contextos nacional e internacional em 
cada um dos períodos. Industrialização, trabalho. Atuação política: 
repressão e resistência. 

Aula expositiva e dialogada 08/08 

Golpe de 64 e Regime Militar no Brasil Aula expositiva e dialogada 15/08 
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Governo Castelo Branco, Costa e Silva  e Médici. Aula expositiva e dialogada 22/08 e 29/08 

Fim do Regime Militar – Gov. Geisel e Figueiredo Aula dialogada 05/09 

Os períodos democráticos 
Características comuns e peculiaridades. Constituições, partidos 
políticos, características dos processos 
eleitorais e do exercício dos três poderes. Modelos econômicos, 
questões sociais, participação política e 
luta pela cidadania. 

Aula expositiva e dialogada 12/09 

Atividade de Recuperação (questionário em dupla sobre Conteúdo do 
III Bimestre). 

 19/09 

Exibição do filme “Forrest Gump” Exibição de Filme 26/09 

Debate sobre Guerra Fria se utilizando do filme Forrest Gump. Debate 03/10 

Queda da URSS e fim da Guerra Fria Aula expositiva e dialogada 10/10 

Nova Ordem Mundial, Globalização Aula expositiva e dialogada 17/10 

Nova República Brasileira (Gov. Sarney, Collor, Itamar e FHC) Aula expositiva e dialogada 24/10 

Revisão para ENEM. Aula expositiva e dialogada 31/10 

Questionário de Revisão de Conteúdo dos 3 anos. Aula expositiva e dialogada 07/11 

Questionário de Revisão de Conteúdo dos 3 anos. Aula expositiva e dialogada 14/11 
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Correção do questionário de Revisão de Conteúdo dos 3 anos  21/11 

Recuperação (Nova Avaliação Escrita)  28/11 

Correção de Provas do ENEM com os alunos  5/12 

Auto-avaliação docente.  12/12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

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

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

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

07/02 a 09/02 

 Nivelamento da classe/ revisão do conteúdo visto no 2º 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 a violência na 
sociedade: “Talking about violence” 

 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 – Tag Questions; Whether...Or. 

 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: Writing. 

 Book Unit 1 – Análise de trecho de um julgamento/ notícia 
jornalística. 

 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: vocabulário jurídico e partes do corpo 
em inglês (the human´s body). 

 

 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 – Passive voice; Hppe/ exper/ wait for/ 
look foward to. 

 Usos da língua: O uso da língua inglesa em textos que contêm 
artigo informativo sobre discurso polític e/ou temas polêmicos 
ligados à política. 

 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  about 
Grammar  - Passive Voice and Tag Questions. 

 
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 Política e seus líderes: “People who made and are 
making history” 

 Recuperação Contínua – Communicative activity -  
(atividade escrita/ listen, pronunciation, conversation in 
pairs). Escrever sobre peferências políticas. 

 
04/04 a 06/04 

 Book Unit 3: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre Artes Plásticas: 
“Talking about Art” 

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

 
11/04 a 20/04 

 Book Unit 3 – Grammar – Prepositions of: time, place and 
direction. Phrasal Verbs with the verb to look. 

 

 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 – Aspectos linguísticos: diferentes expressões 
em inglês sobre as Formas de Artes e algumas definições 
sobre arte pública/obras de arte. Artigos de divulgação 
científica/ verbetes de dicionário. 

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

 Atividade Avaliativa – Seminário em grupo sobre Artes, 
suas manifestações e Vanguardas Europeias. 

09/05 a 11/05 

 Book Unit 4: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre costumes, 
cultura e tradições de um povo/civilização: “Customs and 
Traditions” 

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

16/05 a 18/05 
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 Book Unit 4 – Grammar – Adjectives and adverbs; position of 
adverb.. 

 Aspectos linguísticos – Vocabulary – False Cognates I.  
Apresentação de um artigo informativo sobre alimentação 
(receita culinária). 

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

23/05 a 25/05 

 Book Unit 5: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre a liberdade das 
pessoas: “Gaining freedom”. 

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

30/05 a 01/06 

 Usos da língua: O uso da língua inglesa em textos que contêm 
explicações sobre uma rotina do dia a dia, uma tradição 
costumeira. 

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

06/06 a 13/06 

 Book Unit 5 – Aspectos linguísticos: vocabulário com a 
apresentação de trecho literário e letra de música “I´ve found my 
freedom”. 

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

20/06 a 22/06 

 Book Unit 5 – Aspectos linguísticos: vocabulário com a 
apresentação de trecho literário e letra de música “I´ve found my 
freedom”. 

 Exercícios de fixação e revisão. 

 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 
 
 

 Apresentação do Replanejamento para o 2º Semestre. 

 Book Unit 5 – Grammar: Indirect Speech with verbs Say/ Tell. 

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

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

04/07 a 06/07 

 Book Unit 5 – Grammar: Indirect Speech with verbs Say/ Tell. 
 

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

25/07 a 27/07 

 Fundamentos da leitura: Book Unit  6 - Marcadores de 
discurso, técnicas de leitura e compreensão de textos e estudo 
de texto sobre o mundo corporativo: “Talking about work”. 

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

01/08 a 03/08 

 Book Unit 6 – Grammar: Indirect Speech with questions and 
with verbs in the imperative. Be supposed + infinitive. 

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

08/08 a 10/08 
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 Book Unit 6 - Fundamentos da leitura: Glossários/ termos 
técnicos referentes à área (noções de terminologia inglesa da 
área técnica – termos e principais campos semânticos).  

 Writing – preencher um formulário sobre solicitação de 
entrevista de emprego. 

 Aspectos linguísticos – estudo do comportamento ideal para 
uma entrevista de emprego (comportamento ideal para uma 
entrevista de emprego (principais termos corporativos em inglês 
e vocabulário sobre: roupas, acessórios e a importância da 
Língua Inglesa). Debate e dinâmica com os alunos dos planos 
para depois de concluir o Ensino Médio. 

 Atividade avaliativa: 

 English test – text comprehension and Grammar.  
15/08 a 17/08 

 Book Unit 7: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre a História da 
Humanidade e os habitantes nativos do Brasil: “Who were the 
first Americans?” 

 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). 

 Fundamentos da leitura: Artigos de divulgação científica sobre 
a história da humanidade. 

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

29/08 a 31/08 

 Fundamentos da leitura: Interpretação de textos simples sobre 
os habitantes indígenas do Brasil e sua contribuição no processo 
de nossa história. 

 Book Unit 7 Grammar – Modal Verbs + have + past participle.  

 Aspectos linguísticos – Vocabulary – False Cognates II. 

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

 Atividade avaliativa: 

 English test  - Grammar – Modal Verbs + have + past 
participle.  

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 de notícias a respeito 
do meio ambiente e o aquecimento global/ alerta sobre as 
consequências de um desastre ambiental: “Global warming”. 

 

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

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

26/09 a 28/09 
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 Book Unit 8: Grammar – Conjuctions (lay / lie). 

 Inglês instrumental: Estratégias de elaboração de textos 
simples em língua inglesa, na modalidade escrita – Artigos de 
divulgação científica, diagrama e tabela.- os alunos deverão 
escrever sobre atitudes simples que podem ajudar a evitar o 
aquecimento global e também alertar sobre as consequências de 
um desastre ambiental. 

 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). 

03/10 a 05/10 
 
 

 Book Unit 9: Fundamentos da leitura, técnicas de leitura e 
compreensão de textos e estudo de texto sobre sexualidade/ 
relacionamento sexual: “Talking about sex”. 

 Inglês instrumental: Artigo informativo e de divulgação 
científica. 

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

17/10 a 19/10 

 Book Unit 9 – Grammar: Verbs followed by infinitive forms. 
When, while, after, before, until/till, as soon as + simple presente 
tense. 

 Aspectos linguísticos – Vocabulary – Adjetivos relativos a 
estados emocionais. 

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

24/10 a 26/10 

 Book Unit 10 - 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 a inteligência e o comportamento dos animais, bem como 
a adoção de um cachorro: “Animal behavior” 

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

 

31/10 a 09/11 

 Book Unit 10: Grammar – Verbs followed by –ing. Preposition + 
verb + ing. Some expressions with the word time. 

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

14/11 a 16/11 

 Inglês instrumental: Artigos de opinião e de divulgação 
científica sobre os tipos de serviços nas cidades. 

 Atividade avaliativa: Grammar Conjuctions (lay / lie) and 
Verbs followed by infinitive forms. When, while, after, 
before, until/till, as soon as + simple presente tense. 

21/11 a 23/11 

 Revisão Geral de conteúdo do ano. 

 Recuperação contínua. 

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

28/11 a 30/11 

 Auto avaliação do professor. 

 Encerramento do ano letivo. 

 Feedback aos alunos e Plantão de dúvidas. 
 

05/12 a 07/12 
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 Entrega dos Resultados finais à Secretaria 
 Entrega dos Resultados das Avaliações realizadas 

durante o bimestre à Secretaria Acadêmica 
(Fechamento do 4º Bimestre). 

12/12 a 14/12 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Marketing Institucional            Série: 3ª 
 

Habilidade 
 

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

1.1 
 
 

1.2 

Conceito de 
planejamento: 

 estratégico; 

 tático; 

 operacional 
Declarações 
institucionais: 

 missão; 

 visão; 

 valores e princípios 
Análise de ambientes: 

 internos e externos 
(SWOT); 

 stakeholders: 
o grupos de 

influência e 
interesse. 

 Diagnóstico de 
comunicação 
institucional 

REPRESENTAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO: Perceber a 
pertinência da utilização de 
determinadas formas de 
linguagem de acordo com 
diferentes situações e 
objetivos; Colocar-se no lugar 
do interlocutor ou do público 
alvo e adequar as formas e 
meios de expressão às suas 
características específicas; 
Identificar quais são, 
selecionar e utilizar as formas 
mais adequadas para 
expressar concordância, 
oposição, indiferença, 
neutralidade, solidariedade em 
diferentes situações e 
contextos etc.; Selecionar 
estilos e formas de comunicar-
se ou expressar-se adequados 
aos discursos científico, 
artístico, literário ou outros; 
Utilizar textos e discursos que, 
na forma e no conteúdo, 
sejam mais adequados para 
contestar, esclarecer, 
fundamentar, justificar, ilustrar 
ou reforçar argumentos. 

Aula expositiva. Seminários sobre o tema. 
Criação de Plano de Comunicação baseado na 
metodologia PBL – Problem-Based Learning, 
com apoio de material fornecido. 

08 / 02 a 24 / 05 
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2.1 
 

2.2 

Posicionamento de 
imagem institucional no 
mercado 
Gerenciamento da 
imagem da marca: 

 estratégias de 
escolha da adoção 
de ações para a 
comunicação 
mercadológica; 

 planejamento da 
comunicação 
mercadológica da 
imagem da marca. 

Avaliar resultados (de 
experimentos, demonstrações, 
projetos etc.) e propor ações 
de intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas 
avaliações efetuadas. 
Confrontar resultados com 
objetivos e metas propostas.; 
confrontar resultados, de 
acordo com hipóteses 
levantadas; identificar os 
procedimentos que 
conduziram ao resultado 
obtido; identificar as possíveis 
implicações dos resultados 
apresentados; selecionar 
ações de intervenção ou 
novas pesquisas e projetos 
com base nos resultados 
obtidos. 

Aula expositiva. Criação de Plano de 
Desenvolvimento de projeto de Branding, 
baseado na metodologia PBL – Problem-Based 
Learning, com apoio de material fornecido. 

31 / 05 a 28 / 06 
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3.1 
 

3.2 

Estratégias de 
comunicação: 

 institucional; 

 identidade 
corporativa; 

 imagem corporativa; 

 imagem da marca; 

 imagem do produto; 

 comunicação interna 
(endomarketing) 

Propaganda 
institucional 
Gestão de imagem 
corporativa 

Articular conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 
interdisciplinar; Situar as 
diversas produções da cultura 
em seu contexto histórico-
cultural; Interpretar 
informações, códigos, ideias, 
palavras, diferentes 
linguagens, considerando as 
características físicas, étnicas, 
sociais e históricas de seus 
emissores/ produtores; 
Identificar características e 
elementos nacionais, 
regionais, locais, grupais, nas 
diferentes formas de 
expressão e comunicação e 
utilizá-las para a análise e 
interpretação das produções 
literárias, científicas e 
artísticas; Detectar, nos 
lugares, as relações de 
convivência ou de dominação 
entre culturas de diferentes 
origens. 

Aula expositiva. Criação de Projeto de 
comunicação, baseado na metodologia PBL – 
Problem-Based Learning, com apoio de 
material fornecido. 

05 / 07 a 13 / 09 
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4 

As possibilidades e 
fronteiras do 
desenvolvimento 
sustentável 

Identificar padrões comuns 
nas estruturas e nos 
processos que garantem a 
continuidade e a evolução dos 
seres vivos. Reconhecer o 
caráter sistêmico do planeta e 
a importância da 
biodiversidade para a 
preservação da vida. 
Relacionar condições do meio 
e intervenção humana.  
Posicionar-se criticamente 
diante dos processos de 
utilização de recursos naturais 
e materiais. Apontar as 
implicações ambientais, 
sociais e econômicas e 
propondo formas de 
intervenção para reduzir e 
controlar os efeitos de sua má 
utilização. Propor formas de 
intervenção para reduzir e 
controlar os efeitos da 
poluição ambiental.  

Aulas expositivas. Criação de Projeto de 
Desenvolvimento sustentável, baseado na 
metodologia PBL – Problem-Based Learning, 
com apoio de material fornecido. 

20 / 09 a 25 / 10 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

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

 

5 O marketing verde 

Identificar padrões comuns 
nas estruturas e nos 
processos que garantem a 
continuidade e a evolução dos 
seres vivos. Reconhecer o 
caráter sistêmico do planeta e 
a importância da 
biodiversidade para a 
preservação da vida. 
Relacionar condições do meio 
e intervenção humana.  
Posicionar-se criticamente 
diante dos processos de 
utilização de recursos naturais 
e materiais. Apontar as 
implicações ambientais, 
sociais e econômicas e 
propondo formas de 
intervenção para reduzir e 
controlar os efeitos de sua má 
utilização. Propor formas de 
intervenção para reduzir e 
controlar os efeitos da 
poluição ambiental.  

Aulas expositivas. Criação de Projeto de 
Marketing Verde, baseado na metodologia PBL 
– Problem-Based Learning, com apoio de 
material fornecido. 

01 / 11 a 13 / 12 
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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 3ª 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 

Trigonometria: Razões trigonométricas dos ângulos notáveis.  

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. 
Solicitação de trabalho em grupo sobre as razões trigonométrica 
dos ângulos notáveis para o dia 24/02/2017. 
Solicitação de pesquisa sobre Propriedades dos logaritmos. 

 
13 /02  a  17 /02 

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

Apresentação dos grupos dos trabalhos sobre as razões 
trigonométricas.   
28/02/2017 – Feriado Nacional – Carnaval  

 
20 /02  a  24 /02 

Função Seno e Função Cosseno. 
Correção dos exercícios propostos. 
01/03/2017 – Feriado Nacional – Quarta-Feira de Cinzas 

 
01 /03  a  10 /03 

Tangente e Cotangente de um arco  

Registro do conteúdo programático.  

Esclarecendo dúvidas e propondo pesquisa para reforçar o 

aprendizado.  

 
13 /03  a  17 /03 

Relações Trigonométricas, redução e identidades 

Aula expositiva com apresentação de exemplos do cotidiano, 

fornecendo as aplicações dos conhecimentos e exemplos. 

Marcação de atividade avaliativa para o dia 14/04/2017  

 
20 /03  a  24 /03 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Relações Trigonométricas, redução e identidades 

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 

Relações Trigonométricas, redução e identidades 

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 

Relações Trigonométricas, redução e identidades 

Atividade avaliativa individual, escrita e sem consulta.  
13/04/2017 – Conselho de Classe Intermediário 
14/04/2017 – Feriado Nacional – Paixão de Cristo 

 

 
10 /04  a  14 /04 

Transformações; equações trigonométricas, triângulo qualquer. 

Devolutiva da atividade avaliativa com esclarecimento de 
dúvidas e recuperação dos conceitos que não foram absorvidos 
de forma satisfatória.  
21/04/2017 – Feriado Nacional – Tiradentes 

 
17 /04  a  21 /04 

Transformações; equações trigonométricas, triângulo qualquer. 
Aula expositiva, com explicação dos conceitos, exemplos de 
aplicabilidade dos conhecimentos e exercícios de fixação da 
aprendizagem.  

 
24 /04  a  28 /04 

Transformações; equações trigonométricas, triângulo qualquer. 

Resolução dos exercícios propostos.  
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 

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 
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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 

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 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 

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

 

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.  
Revisão dos conteúdos programáticos do Ensino Médio.  
07/09/2017 – Feriado Nacional – Independência do Brasil  

 
28 /08  a  01 /09 

Análise Combinatória: PFC, Permutações simples e com 
repetições; fatorial de um número natural; combinações simples; 
problemas envolvendo os vários tipos de agrupamento; Binômio de 
Newton; Triângulo de Pascal.  

Aula expositiva com revisão de conceitos básicos.  
Revisão dos conteúdos programáticos do Ensino Médio.  
 
 
04 a 06/09/2017 – Semana SIPAT 

 
04 /09  a  08 /09 

Probabilidade: espaço amostral; eventos certos, impossível e 
mutuamente exclusivos; cálculo de probabilidades; definição teórica 
de probabilidade e consequências; aplicações; o método binomial.   

Solicitação de trabalho em grupo sobre as razões 
trigonométricas.  
Revisão dos conteúdos programáticos do Ensino Médio.  
 
16/09/2017 – Reposição referente ao dia 1º de março- quarta-feira 

 
11 /09  a  16 /09 

Probabilidade: espaço amostral; eventos certos, impossível e 
mutuamente exclusivos; cálculo de probabilidades; definição teórica 
de probabilidade e consequências; aplicações; o método binomial. 

Exercícios de Fixação da aprendizagem e resolução dos 
exercícios.  
Revisão dos conteúdos programáticos do Ensino Médio.  
 
23/09/2017 – Reposição referente ao dia 8 de setembro- sexta-feira 

 
18 /09  a  23 /09 
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Geometria Analítica: estudo do ponto; estudo da reta; estudo da 
circunferência; estudo das cônicas. 

Apresentação dos grupos do trabalho sobre as razões 
trigonométricas.  
Devolutiva das apresentações 
Revisão dos conteúdos programáticos do Ensino Médio.  
 
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 

Geometria Analítica: estudo do ponto; estudo da reta; estudo da 
circunferência; estudo das cônicas. 

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 

Geometria Analítica: estudo do ponto; estudo da reta; estudo da 
circunferência; estudo das cônicas. 

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 

Geometria Analítica: estudo do ponto; estudo da reta; estudo da 
circunferência; estudo das cônicas. 

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 

Geometria Analítica: estudo do ponto; estudo da reta; estudo da 
circunferência; estudo das cônicas. 

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 

Geometria Analítica: estudo do ponto; estudo da reta; estudo da 
circunferência; estudo das cônicas. 

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 

Números complexos: Introdução; forma algébrica; representação 
geométrica; operações; forma trigonométrica ou polar; 
transformações de polar para trigonométrica e vice-versa. 

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

 
06 /11  a  11 /11 

Números complexos: Introdução; forma algébrica; representação 
geométrica; operações; forma trigonométrica ou polar; 
transformações de polar para trigonométrica e vice-versa. 

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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Polinômios: definição; função polinomial; operações; método de 
Briott Ruffini; equações polinomiais ou algébricas; teorema 
fundamental da álgebra; resolução de equações; Relações de 
Girard; pesquisas de raízes; raízes complexas.  

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 

Polinômios: definição; função polinomial; operações; método de 
Briott Ruffini; equações polinomiais ou algébricas; teorema 
fundamental da álgebra; resolução de equações; Relações de 
Girard; pesquisas de raízes; raízes complexas. 

 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 

Polinômios: definição; função polinomial; operações; método de 
Briott Ruffini; equações polinomiais ou algébricas; teorema 
fundamental da álgebra; resolução de equações; Relações de 
Girard; pesquisas de raízes; raízes complexas. 

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 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Plano de Comunicação                                                                                  Série: 3ª 
 

Habilidade 
 

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

1 
1.1. Levantamento de 
informações 1.2. Pesquisas 
de mercado  

Sociologia: Tema 2 – Divisão 
da sociedade. 
Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em duplas 

06/02 a 17/03 

1 1.3. Briefing 
Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades em grupos; 
Seminários 

20/03 a 31/03 

2 

2. Análise situacional:  
análise dos ambientes 
(macro e microambiente, 
SWOT 

Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 
Sociologia: Tema 2 – Divisão 
da sociedade. 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em duplas 

03/04 a 28/04 

2 

2.  clippings;  análise do 

mercado;  tamanho do 

mercado;  evolução do 
produto  

 

Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 
Sociologia: Tema 2 – Divisão 
da sociedade. 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em duplas 

02/05 a 02/06 

3 
3. Análise da demanda:  
estudo das características 
dos consumidores;  

Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 
Sociologia: Tema 2 – Divisão 
da sociedade. Tipos de 
estratificação social 

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

05/06 a 05/07 
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3 
3. Análise da demanda:   
comportamento geral do 

consumidor;  público-alvo;  

Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 
Sociologia: Tema 2 – Divisão 
da sociedade. Tipos de 
estratificação social 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em duplas 

245/07 a 18/08 

3 
3. Análise da demanda:   
análise dos concorrentes 

 

Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 
Sociologia: Tema 3 – 
Repercussões das mudanças 
sociais no mundo do trabalho. 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em duplas 

2108 a 06/09 

4 
4. Posicionamento de 

mercado:  análise dos 
clientes;  

Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 
 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em duplas 

11/09 a 29/09 

4 

4. Posicionamento de 

mercado:  delimitação da 

área de atuação;  
tendências de mercado;  

Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 
 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em duplas 

02/10 a 20/10 

4 

4. Posicionamento de 

mercado  análise da 
concorrência  

 

Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 
 

Aula expositiva e Dialogada; 
Atividades individuais e em duplas 

23/10 a 10/11 

5 

5.1. Seleção e planejamento 

de mídia:  características 
dos veículos de 
comunicação externos e 

internos;  planejamento de 
mídia 

Português: Tema 3 – 
Ortografia. Estrutura e 
formação de palavras. 
Sociologia: Tema 1 – Meios 
de comunicação em massa. 

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

13/11 a 08/12 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos cronograma 

Planejamento e Reunião pedagógica Planejamento e reunião pedagógica 01 e 02/02 

Apresentação dos critérios de avaliação (diretrizes) 
Discussão em grupo quanto à importância das diretrizes e a 

melhor forma de sua aplicação.. 
06/02 

Gramática: Revisão dos pronomes eu x mim; uso dos porquês, 
verbos ver, vir, pôr e ter 

Atividade de revisão e reflexão da diferença entre  a 
linguagem popular e norma culta 

08/02 

Emprego dos pronomes Aula expositiva e exercícios 13/02 

Uso dos porquês 
Aula expositiva exercícios 
 

15/02 

Verbos ver – vir – pôr e ter Aula expositiva e exercícios 20/02 

Gramática: Termos essenciais da oração Aula expositiva e exercícios 06/03 

Literatura: revisão dos períodos literários Aula expositiva, características, panorama histórico 08/03 

Literatura: revisão dos períodos literários 
Estudo em grupo – pesquisar características, autores e 
panorama histórico 

13/03 

Literatura: revisão dos períodos literários 
Estudo em grupo – pesquisar características, autores e 
panorama histórico 

15/03 

                                                           
2 Relacionar em ordem didática 
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Redação: características do texto argumentativo – dissertação 
 

Aula expositiva  20/03 

Termos essenciais da oração Teoria e exercícios 22/03 

Termos integrantes da oração Teoria e exercícios 27/03 

Termos integrantes da oração exercícios 29/03 

Avaliação (termos essenciais e termos integrantes)  03/04 

Entrega das avaliações  Correção e momento de  esclarecimento (dúvidas) 
05/04 
 
 

Entrega dos resultados de avaliações  07/04 

Pré-Modernismo 
Teoria – exposição do panorama históricos, produção 
literária e autores 

10/04 

Pré-Modernismo Exercícios 12/04 

Os Sertões – filme  Trecho do livro e questionário; comentário sobre o filme 17/04 

Gramática – revisão (termos essenciais e integrantes) Exercícios  19/04 

Termos essenciais da oração Exercícios 24/04 

Termos essenciais da oração Exercícios 26/04 

Termos acessórios da oração Exposição da teoria e exercícios 03/05 
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Orações coordenadas Exposição da teoria e exercícios 08/05 

Orações coordenadas Exercícios 10/05 

Pontuação nas orações coordenadas Exercícios práticos 15/05 

Modernismo – O nascimento da arte moderna Exposição teórica 17/05 

A importância da semana de 1922 Texto de Alcântara Machado – questionário 22/05 

Modernismo – 1922 a 1930 Exposição das característica gerais e autores da época  24/05 

Modernismo – 1922 a 1930 
Análise dos poemas: Vou-me embora pra Pasárgada e o 
último poema 

29/05 

Orações subordinadas substantivas Exposição da teoria e exercícios 31/05 

Orações subordinadas substantivas Exercícios 05/06 

Avaliação (termos acessórios da oração, orações coordenadas e 
subordinadas substantivas) 

 07/06 

Redação (as qualidades e os defeitos de um texto)  Teoria e exemplos  12/06 

Dissertação objetiva Teoria e texto exemplificador 14/06 

Dissertação subjetiva Teoria e texto exemplificador 19/06 

Orações subordinadas adjetivas 
Teoria e exercícios 
 

21/06 
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Orações subordinadas adverbiais Teoria e exercícios 26/06 

Orações subordinadas reduzidas 
Teoria e exercícios 
 

 
28/06 

Pontuação nas orações reduzidas Exercícios práticos 03/07 

Avaliação – orações subordinadas   05/07 

Entrega das avaliações Correção da avaliação e comentários de cada exercício 24/07 

Modernismo – (1930 – 1945 Prosa) 
Exposição do panorama histórico, características e produção 
literária 

26/07 

Filme: São Bernardo – Graciliano Ramos  Filme x teoria e visualização dos costumes e características 31/07 

Texto para análise – autor Graciliano questionário 07/08 

Sintaxe de concordância -  concordância verbal Teoria e exemplos 09/08 

Sintaxe de concordância – concordância verbal exercícios 14/08 

Sintaxe de concordância – concordância verbal Exercícios 16/08 

Avaliação – concordância verbal  21/08 

Entrega das avaliações  Correção e comentários 23/08 

Redação – Coesão textual Exposição teórica 28/08 
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Redação – O parágrafo Exposição teórica 30/08 

Sintaxe de concordância nominal Exposição da teoria 04/09 

Sintaxe de concordância nominal Exercícios diversos 06/09 

Modernismo (1930-1945 Poesia) Poetas importantes – análise das poesia 11/09 

Texto para análise Mãos Dadas – Carlos Drummond Questionário 13/09 

Sintaxe de regência Exposição teórica dos principais verbos 18/09 

Sintaxe de regência Exposição teórica dos principais verbos 20/09 

Avaliação (redação,  concordância nominal e verbal)   25/09 

Pós-modernismo Exposição teórica do panorama histórico 27/09 

Filme: Vestido de noiva (baseado na peça de Nelson Rodrigues) Comentários e debate 02/10 

Crase Exposição teórica 04/10 

Crase exercícios 16/10 

Pontuação 
Teoria e exemplos  
 

18/10 

Pontuação  Exercícios 23/10 
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Problemas gerais da língua culta (onde x aonde;  ao encontro x de 
encontro; demais x de mais; a fim de x afim; mal x mau) 

Exemplificação de cada caso 25/10 

Literatura – Produções contemporâneas Teoria  30/10 

Revisão geral da gramática Exercícios 06/11 

Revisão geral da gramática  Exercícios 08/11 

Revisão da literatura Exercícios 13/11 

Filme: O grande mentecapto (baseado no livro de Fernando Sabino) Discussão 22/11 

Prova – pontuação, crase e problemas da língua culta (ortografia)  27/11 

Entrega das avaliações Comentários e correção 29/11 

Revisão de concordância exercícios 04/12 

Revisão de pontuação  exercícios 06/12 

Simulado geral  - literatura e gramática Exercícios de vestibulares  11/12 

Correção do simulado Comentários e esclarecimento de dúvidas 13/12 
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FORMAÇÃO GERAL – Ensino Médio 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos2 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1.0 Química e a Biosfera  
1.1 Introdução à Química do Carbono: Revisão sobre ligações 
covalentes e estruturas de Lewis   

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

 
09/02 a 16/02 

1.2 Definição de Química Orgânica e Geometria das Moléculas de 
Carbono 

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

 
16/02 a 23/02 

1.3 Cadeias Carbônicas, Funções Orgânicas e Propriedades Físicas  
Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. Aula Prática a respeito da 
determinação do teor de etanol na gasolina.  

 
02/03 a 30/03 

1.4 Hidrocarbonetos: Definição e Nomenclatura  
Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades.  

06/04 a 13/04 

1.4 Hidrocarbonetos: Usos e Obtenção (Petróleo) 
Aula teórica expositiva com exercícios de fixação envolvendo 
diferentes níveis de dificuldades. 

20/04 a 04/05 

1.8 Uso dos compostos orgânicos como fonte de energia: Impactos 
Ambientais. 

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

11/05 a 18/05 

1.9 Funções oxigenadas, nitrogenadas e hidrocarbonetos aromáticos: 
regras de nomenclaturas, usos e obtenção 

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

25/05 a 29/06 

2.0 Isomeria Orgânica 
2.1 Isomeria Plana 

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

26/07 a 03/08 

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

10/08 a 17/08 

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

24/08 a 14/09 
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3.0 Reações Orgânicas 
3.1 Adição 
3.2 Condensação 
3.3 Substituição 

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

23/09 a 19/10 

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

26/10 a 09/11 

5.0 Química Orgânica e a Vida 
6.0 Química dos Alimentos e Funções Orgânicas 
7.0 Indústria Química e a Síntese Orgânica 
8.0 Importância do Petróleo na Indústria dos Plásticos 

 

Seminários 16/11 a 07/12 
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Etec  

Plano de Curso nº    152      aprovado pela portaria Cetec nº        134 de 04/10/2012. 

Etec: Sebrae 

Código: 273 Município: São Paulo 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional:  TÉCNICO EM 
MARKETING INTEGRADO AO 
ENSINO MÉDIO 

Qualificação profissional: Técnico em 
Marketing integrado ao ensino médio 
 

Área de conhecimento: Ciências Humanas 

Componente Curricular: Sociologia 

Série: 3A C. H. Semanal: 2,0 

Professor: João Henrique dos Anjos Oliveira 

 

Ensino Técnico Integrado ao Médio 

FORMAÇÃO GERAL – Ensino Médio 
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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. 

 
 

09/02 

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

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

16/02 

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

Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

23/02 e 02/03 

Cultura de Massa e a importância da Televisão Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
 

09/03 

Redação sobre a Importância da Televisão Atividade escrita 
 

16/03 

Debate sobre o impacto da mídia na Sociedade Trabalho em equipe 
 

23/03 

Aculturação. Contracultura. Formação da cultura brasileira em 
identidade nacional. 

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

Movimentos Culturais Brasileiros Aula Expositiva e Relatos Orais e Relatórios Escritos. 
06/04 

 

Movimentos Culturais Brasileiros  13/04 

Revisão de Conteúdo do I Bimestre Aula dialogada e debate. 20/04 
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Recuperação (Atividade de Debate sobre conteúdo do primeiro 
bimestre). 

Debate. 27/04 

Ideologia e representações mentais: preconceito, segregação e 
movimentos por mudanças sociais 

Exibição de audiovisual 04/05 

Racismo em diversas sociedades. Exibição de audiovisual 11/05 e 18/05 

Semana Paulo Freire 
 

Aula expositiva e dialogada 25/05 

Escravidão no Brasil Colonial e Imperial Seminário 02/06 

Escravidão e preconceito no Brasil Atual Seminário 15/06 

Escravidão nos EUA/Segregação  Aula expositiva e dialogada 22/06 

Apartheid na África do Sul no Século XX Aula expositiva e dialogada 29/06 

Avaliação sobre Conteúdo do II Bimestre.  27/07 

Avaliação de Recuperação  03/08 

As diferenças entre desenvolvimento nos países centrais e periféricos Aula expositiva e dialogada 10/08 

Neoliberalismo Aula expositiva e dialogada 17/08 

Globalização Aula expositiva e dialogada 24/08 e 31/08 

Exibição do filme “Capitalismo – Uma História de Amor” Aula expositiva e dialogada 07/09 
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Exibição do filme “Capitalismo – Uma História de Amor” Aula dialogada 14/09 

Debate sobre o filme “Capitalismo – Uma História de Amor” Aula expositiva e dialogada 21/09 

Brasil no Contexto da Globalização Exibição de Filme 28/09 

Globalização e Consumismo Debate 05/10 

Atividade de Recuperação (questionário em dupla sobre Conteúdo do 
III Bimestre). 

 12/10 

Redação com temas voltados para ENEM e vestibular. Aula expositiva e dialogada 19/10 

Técnicas de redação e interpretação de texto Aula expositiva e dialogada 26/10 

Revisão para ENEM. Aula expositiva e dialogada 02/11 

Revisão para ENEM. Aula expositiva e dialogada 09/11 

Questionário de Revisão de Conteúdo dos 3 anos. Aula expositiva e dialogada 16/11 

Questionário de Revisão de Conteúdo dos 3 anos. Aula expositiva e dialogada 23/11 

Correção do questionário de Revisão de Conteúdo dos 3 anos  30/11 

Recuperação (Nova Avaliação Escrita)  7/12 

Auto-avaliação docente.  14/12 
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