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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec
Etec: Dr.Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio.
Componente Curricular: Educação Física
Série: 1ºAno A e B

C. H. Semanal: 2

Professor:Juliana Cristina de Sousa

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
Competência-1-Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas,consciente
da importância delas na vida do cidadão.
2-Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e
modificar as atividades corporais, valorizando-se como melhoria de suas aptidões
físicas.
3-Desenvolver as noções continuadas de esforço, intensidade e freqüência, aplicandoas em suas práticas corporais.
4-Conhecer, compreender, discutir, modificar e aplicar regras de jogos e atividades
corporais pareadas nos valores humanos.
Habilidades-1-Representação e comunicaçãoDesenvolver habilidades corporais através dos gestos, comportamento, movimento e
expressão corporal; demonstrar autonomia na elaboração de atividades, iniciativa e
interesse pelas variações de atividades físicas, enquanto objetivo de pesquisa e área de
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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interesse social e mercado de trabalho promissor.
2- Investigação e compreensão- criatividade reflexão,interpretação e resolução de
problemas,articulando e mobilizando valores como melhoria de suas aptidões físicas e
a manutenção ou aquisição de saúde.
3-Contextualização sócio cultural convivência participativa e solidária,argumentando e
questionando,compreendendo as diferentes manifestações da cultura corporal,
reconhecendo e valorizando diferenças de desempenho, linguagem e expressão,
passíveis de serem transmitidos através de gerações por meio de linguagens e
significados.

Valores- 1 Valorização das manifestações culturais de outros povos. 2-Cooperação e
solidariedade com os membros do grupo. 3- Respeito às normas estabelecidas pelo
grupo. 4- apreço pela pesquisa e pelo conhecimento. 5- Reconhecimento da sua
responsabilidade pessoal e da coletiva na qualidade de vida das comunidades das quais
participa.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
Tema 1- Corpo e Saúde:
Atividade física (e hábitos saudáveis, estética e saúde);
Crescimento e desenvolvimento (psicologia)
Alimentação e hidratação (nutrição);
Patologias (cardiovasculares, osteo articulares);

Sistema esquelético-muscular (articulações, tendões,
elasticidade, resistência, velocidade e força)
Sistema cardiorrespiratório
(respiração, bom funcionamento, doenças como tabagismo,
alcoolismo e drogas)
Tema 2 -Jogos e Brincadeira- Das brincadeiras ao esporte;
As regras e a inclusão;
Espaço e materiais;
Competição X cooperação;
- Jogos cooperativos, desportivos, adaptados, coletivos e de
lazer.
Torneios, gincanas e maratonas.
Jogos esportivos e seus fundamentos, desempenho, agilidade
e regras:
Voleibol, handebol, futsal e outros esportes.

1

Relacionar em ordem didática

Procedimentos Didáticos

Aulas teóricas, expositivas, cálculos.
Atividades práticas, direcionadas e alimentação

Aulas teóricas, expositivas e práticas
Uso de vídeos para auxílio na explicação.
Prática de exercícios físicos ( localizados, aeróbicos e
Anaerobicos).

Atividades grupais teóricas e práticas
Organização, promoção e participação em
campeonatos, torneios, gincanas.
Envolvendo a comunidade escolar

Cronograma
Dia / Mês

23 / 01 a 04 /04

10 / 04 a 13 / 06

18 / 07 a 25/ 09
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Tema 3- Ginástica e Dança:-Nos âmbitos: educacional,
participação e competição;
Modalidades;
As capacidades físicas, as técnicas e as regras;
Equilíbrios e desequilíbrios;
As questões de gênero e inclusão;

Pesquisa e projetos
Atividades práticas e coletivas
Atividades para compreensão das várias manifestações 02 / 10 a 12 / 12
culturais.
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III - Plano de Avaliação de Competências

Competência

Indicadores de Domínio

1-Assumir uma postura
ativa na prática das
atividades físicas,
consciente da importância
delas na vida do cidadão.
2-Compreender o
funcionamento do
organismo humano de
forma a reconhecer e
modificar as atividades
corporais, valorizando-se
como melhoria de suas
aptidões físicas.
3-Desenvolver as noções
continuadas de esforço,
intensidade e freqüência,
aplicando-as em suas
práticas corporais.
4-Conhecer, compreender,
discutir, modificar e aplicar
regras de jogos e

Respeito com o grupo e com
a individualidade.
Respeitar regras de conduta,
convivência e normas.
Participação efetiva e
presença nas aulas.

1

Cooperação e solidariedade
com o grupo.

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
Observação de como o
aluno interage agrupar
os mais tímidos,desenvolver
Trabalhos em grupo.
Avaliar parte teórica com
provas e menções.
Avaliar o desempenho e a
participação nas atividades
práticas.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de Desempenho

Desempenho satisfatório nas
atividades propostas.
Compreensão nas
atividades realizadas
Utilização de linguagem
Corporal.
Desenvolvimento motor.

Evidências de
Desempenho
Iniciativa, participação e
responsabilidade nas
atividades.
Capacidade de resolver
problemas com criatividade,
bom senso.
Mobilizar valores próprios
e da coletividade.
Desempenhar e participar
de atividades junto à
comunidade escolar.
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atividades corporais
pareadas nos valores
humanos.
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Vídeos – Filmes – O poder do Ritmo, TV escola, Corpo humano, Ginástica, esportes e Dança.
Livros – Voleibol - futsal-basquete (histórico e regras oficiais )Editora Sprint – Educação Física e
Desportos _ Editora Saraiva
Revistas - Saúde, Boa Forma, Corpo, Veja – Editora Abril
Jornais – reportagens atuais a tudo que se refere à saúde, corpo, atividades físicas, esportes e
qualidade de vida. - Sites da internet
V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Trabalhos específicos da dificuldade apresentada
Recuperação contínua e diferenciada

VI – Identificação:
Nome do professor:Juliana Cristina de Sousa
Assinatura:

Data:

VII – Parecer do Coordenador de Curso:.
Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec
Etec: Dr Celso Charuri
Código: 124

Município: CAPÃO BONITO

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias
Componente Curricular: História
Série 1º ano A/B

C. H. Semanal 04

Professor: Jonatas Francisco Ferraz

I – Competências e respectivas habilidades e valores

1

Competência: Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e
integradora da percepção, organização e representação do mundo e da própria

1- Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa,
reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos
diferentes contextos envolvidos em sua produção.
2- Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das
categorias e procedimentos próprios do discurso historiográfico.
3- Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do
reconhecimento do papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como
sujeito e como produto dos mesmos.
4- Situar as diversas produções das culturas as linguagens, as artes, a filosofia, a religião,
as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais nos contextos históricos de sua
constituição e significados.
5- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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sucessão e /ou de simultaneidade
VALORES
1- Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de
comunicação.
2- Interesse e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e íntegra.
3- Interesse em conhecer a realidade.
4- Sentimento de pertencimento e comprometimento em relação ás comunidades das
quais faz parte.
5- Criticidade na leitura dos fenômenos naturais e processos sociais; reconhecimento da
sua responsabilidade pessoal e da coletiva na qualidade de vida das comunidades das
quais pertence.
Competência: Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimentos.
HABILIDADES
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
- Utilizar os meios de comunicação como objetos e campos de pesquisa.
- Utilizar os produtos veiculados pelos meios de comunicação para aquisição de dados, como
campos de pesquisa e como difusor de temas para reflexões e problematizações sobre a
atualidade.
VALORES E ATITUDES
- Interesse em conhecer e aplicar novos recursos e formas de solucionar problemas.
- Criticidade diante dos meios de comunicação.
- Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e
informação.
Competência: Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e
de produção de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus
desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos.
HABILIDADES
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
- Ler as paisagens analisando e percebendo os sinais de sua formação/transformação
pela ação de agentes sociais.
- Relacionar criticamente os espaços físicos ocupados com a condição social e
qualidade de vida de seus ocupantes.
- Detectar, nos lugares, a presença de elementos culturais transpostos de outros
espaços e as relações de convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.
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- Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações
da produção, interferências no ecossistema etc. e com o impacto das transformações
naturais, sociais, econômicas, políticas e culturais.
- Perceber e identificar influências do espaço na constituição das identidades pessoais e
sociais.
ATITUDES E VALORES
- Sentimento de pertencimento em relação às comunidades das quais faz parte.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

1- Introdução ao estudo da história

2- A Pré-história Geral e Brasileira Selecionar fontes de
informações

3 Civilizações do Crescente Fértil: o surgimento do Estado e da
escrita

4 Civilização Grega: a constituição da cidadania clássica
comparada com a atual e as relações sociais marcadas pela
escravidão.

1

Relacionar em ordem didática

Procedimentos Didáticos

Cronograma
Dia / Mês

Leitura de textos diversos e exercícios, reflexão
concernente ao assunto, discussões de textos e
27/01 a 28/02
atividades práticas, exercícios de fixação, pesquisas e
etc.
Projeção de filme, reflexão concernente ao assunto,
discussões de textos e atividades práticas, exercícios de 29/02 a 28/03
fixação, pesquisas e etc.
Leitura e interpretação de textos; esquemas no caderno;
avaliação escrita, Leitura do livro indicado, relatório de
leitura, exercícios de fixação, pesquisa na internet e ou
bibliotecas, discussão, seminários e sistematização dos
02/04 a 30/05
resultados obtidos, seminários apresentação de um
projeto interdisciplinar utilizando de varias linguagens
(musicas, pinturas, teatralização, etc)
Esquemas no caderno; produção de textos; pesquisas;
projeção de filmes
04/06 a 02/07
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5 Civilização Romana e as migrações bárbaras

6 Império Bizantino e o Mundo Árabe

7- Sociedade medieval: características sociais, econômicas,
políticas e culturais.

8- O Mundo Moderno: Renascimento, Reforma Religiosa e as
Grandes Navegações.

Leitura de textos; exercícios; uso de recursos áudio
visuais ( projeção de filme) Reflexão concernente ao
assunto, discussões de textos e atividades práticas,
exercícios de fixação, pesquisas, documentários.
Trabalhos em grupos; esquemas no caderno; leitura
de textos diversos. Reflexão concernente ao assunto,
discussões de textos e atividades práticas, exercícios de
fixação, pesquisas, documentários.

Selecionar fontes de informações; avaliação escrita;
pesquisas dirigidas. Reflexão concernente ao assunto,
discussões de textos e atividades práticas, exercícios de
fixação, pesquisas, documentários.
Pesquisas em grupo; Uso de recursos áudio visuais;
pré-leituras e exercícios diversos

24/07 a 08/08

13/08 a 13/09

17/09 a 31/10

01/11 a 12/12/2014
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência
Criticar, analisar e interpretar
fontes documentais

Produzir textos analíticos e
interpretativos sobre os
processos históricos.

Entender os princípios das
tecnologias de planejamento,
organização, gestão e
trabalho de equipe para
conhecimento do indivíduo,
da sociedade, da cultura e
dos problemas que se deseja
resolver.

1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

Critérios de Desempenho

Evidências de
Desempenho

Observação direta

Participação, cooperação e
interesse.

Saber argumentar ao ser
questionado; fazer conclusões.

Produção de textos

Clareza de idéias

Capacidade de síntese.

* Organizar o texto, usando o
vocabulário específico:
* Mostrar o domínio do
conhecimento.

Relatório escrito ou oral

Coerência com a realidade:
senso crítico

Capacidade de fazer sínteses e
Conclusões

Avaliação escrita

Clareza de idéias; objetividade

Argumentação pertinente e
coerente frente ao
questionamento proposto.
Aplicação de conhecimentos na
solução de problemas.
Pertinência e organização de
texto escrito, da apresentação
oral.

A partir de uma situação problema,
o aluno devera: observar
determinado fenômeno,
objeto,comportamento, processo e
etc.
Durante certo período, identificar e
analisar característica,
regularidades e transformações
observadas;
Obter outros dados em diferentes

Clareza, criticidade, precisão e
coesão nos argumentos e textos
apresentados.
Comportamento ético,
generosidade, liderança nas
atividades em grupos e coletivas.
Complexidade e historicidade na
elaboração de textos e argumentos
apresentados.
Interesse e perseverança nos

Capacidade de síntese,
sabendo argumentar e
organizando as idéias.
Com destreza e interesse.

* selecionar fontes de
informação:
* Formular proposta /resposta/
solução.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Síntese (oral e escrita) das
propostas de soluções dos
problemas em relação:
a) As fontes consultadas
b) As informações
Selecionadas e organizadas
Independência intelectual.

______________________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

fontes; organizá-los, interpretá-los;
Construir e aplicar conceitos
Entender as tecnologias da
informação e comunicação
como meios ou instrumentos
que possibilitem a construção
de conhecimentos.
Questionar processos
naturais, socioculturais e
tecnológicos, identificando
regularidades, apresentando
interpretações e prevendo
evoluções.
Compreender as ciências, as
artes e a literatura como
construções humanas,
entendendo como elas se
desenvolveram por
acumulação, continuidade ou
ruptura de paradigmas e
percebendo seu papel na
vida humana em diferentes
época e em suas relações
com as transformações
sociais.

projetos de pesquisa
Convivência ética, ecológica e
democrática
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

LIVRO DIDÁTICO: COTRIM. Gilberto. História Global-Brasil e Geral. São Paulo:
Saraiva, 2007.
DIVALTE Garcia Figueira. História (volume único). São Paulo: Ática, 2002.
FARIA, Ricardo de Moura et al .História. Belo Horizonte: Lê, 1993 (3 volumes).
GOMES, Paulo Miranda. História Geral das Civilizações. 10 ed. Belo Horizonte: Lê,
1977.
MORAES, José Geraldo Vinci de. Caminhos das civilizações: da pré-história aos
dias atuais. São Paulo: Atual, 1993.
Revista: Aventuras da História-Editora Abril
Jornal: A Folha de São Paulo/ A Tribuna
Músicas sempre que necessário
Uso de recursos áudio visuais
Utilização do Portal Clickideia

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

Identificar as dificuldades e necessidades do aluno para planejar novas estratégias.
Estimular ainda mais o aluno nas discussões e na elaboração das atividades propostas
* Acompanhamento individualizado com atividades diferenciadas
*Avaliação diagnostica
* Tarefas para casa com freqüência
* Pesquisa dirigida
* Formação de Grupos de estudo
* Participação na Semana Paulo Freire (maio)
* Haverá nos meses de junho e novembro Avaliação Interdisciplinar.
* Participação no Projeto: Cidadania e Solidariedade na Semana Paulo Freire
* Será trabalhado assuntos pertinentes a Ética e Cidadania durantes as aulas.
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VI – Identificação:
Nome do professor: Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

Etec Doutor Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Filosofia
Série: 1° A e 1° B

C. H. Semanal: 01

Professor: Fernando Batista de Campos

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1

1.1 Competência: - Reconhecer e compreender a terminologia empregada
nos textos filosóficos;
Habilidades
• Ler textos filosóficos, de modo significativo;
• Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo;
• Questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária;
• Identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas;
• Relacionar liberdade à solidariedade;
• Desenvolver habilidades de leitura, escrita e planejamento investigativo para autonomia
intelectual;
• Relacionar ética e moral.
Habilidades - Refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo que se percebe como
parte da natureza e da sociedade;
• Refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e
pelas demais pessoas e seres da natureza;
• Identificar diferentes concepções de indivíduo;
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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• Identificar as subjetividades como resultado de construção social;
• Identificar processos sociais merecedores de crítica;
• Expressar, por escrito e oralmente, uma reflexão que inclua compreensão aprofundada
dos conceitos de indústria cultural e alienação moral;
• Construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e
preconceitos;
• Analisar a condição dos seres humanos a partir de reflexão filosófica sobre diferenças
e igualdades entre homens e mulheres;
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos 2

Tema 1 - Ser humano e a condição humana
Natureza ou cultura? Um ser entre dois mundos, Filosofia antropológica,
Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e
visões sobre o ser humano: Concepções platônica, aristotélica e
atividades práticas, exercícios de fixação, pesquisas e etc.
cartesiana.
Concepções de ser humano .
Dignidade humana .
Leitura do livro indicado, relatório de leitura, exercícios de
fixação, pesquisa na internet e ou bibliotecas, discussão,
Tema 2 – O Mundo e a Natureza
seminários e sistematização dos resultados obtidos,
A relação do homem com a Natureza na história Desencantamento do
seminários apresentação de um projeto interdisciplinar
mundo .
Metafísica: a busca da realidade essencial .
utilizando de varias linguagens (musicas, pinturas,
Tendências contemporâneas: como se concebe o mundo hoje.
teatralização, etc)

Tema 3 – O fazer humano
Descobrir, inventar, criar .
Trabalho .
A evolução da técnica .
Trabalho e alienação .
Tecnocracia .

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

Reflexão concernente ao assunto, Leitura do livro indicado,
relatório de leitura, exercícios de fixação, pesquisa na
internet e ou bibliotecas, discussão, seminários e
sistematização dos resultados obtidos, seminários a projeto
interdisciplinar que será apresentado na Semana do Ensino
Técnico, que devera abordar algum tema tratado durante o
ano letivo

Cronograma
Dia / Mês

23/01 a 14/03

17/03 a 13/06

17/07 a 02/10
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Tema 4 – Estética
O que é estética
A critica estética
O conceito de belo
A vivência através da arte
A arte como fenômeno universal
A arte como fenômeno social
A industria cultural

Centro Paula Souza – 2014

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e
atividades práticas, exercícios de fixação, pesquisas, filmes,
documentários e etc .

06/10 a 12/12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência
- Reconhecer e compreender
a terminologia empregada
nos textos filosóficos;

Indicadores de Domínio

Argumentação pertinente e
coerente
frente
ao
questionamento
proposto.
Aplicação de conhecimentos
- Argumentar com clareza e
concisão, expondo suas ideias na solução de problemas.
Pertinência e organização de
oralmente ou por escritos;
texto escrito, da apresentação
- Correlacionar os
oral, etc
conhecimentos filosóficos
adquiridos à realidade
presente.

1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
A partir de uma situação
problema, o aluno devera:
observar determinado
fenômeno,
objeto,comportamento,
processo e etc.
Durante certo período,
identificar e analisar
característica, regularidades e
transformações observadas;
Obter outros dados em
diferentes fontes; organizá-los,
interpretá-los;
Construir e aplicar conceitos.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Critérios de Desempenho
Clareza, criticidade, precisão e
coesão nos argumentos e
textos apresentados.
Comportamento
ético,
generosidade, liderança nas
atividades em grupos e
coletivas.

Evidências de Desempenho
Síntese (oral e escrita) das
propostas de soluções dos
problemas em relação:
a) As fontes consultadas
b) As informações

Selecionadas e organizadas
Complexidade e historicidade Independência intelectual.
na elaboração de textos e
argumentos apresentados.
Convivência ética, ecológica e
democrática
Interesse e perseverança nos
projetos de pesquisa

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Textos, artigos de jornais e revistas, livros, Internet, Filmes, documentários, palestras e livros didáticos.
Utilização do Portal do Clickideia.

Bibliografia:
Aristóteles. Poética
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia São Paulo: Ática, 2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda;
Martins, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: Editora Moderna. 1994
BAKOS, Margareth. Fatos e mitos dos antigos
EPINOSA, Fernanda. Antologia e textos filosóficos

V – Estratégias de Recuperação Contínua
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação continua: Identificar

(para

alunos

com

baixo

as dificuldades e necessidades do aluno para

planejar novas estratégias.
Estimular ainda mais o aluno nas discussões e na elaboração das
atividades propostas
Recuperação paralela: O aluno terá acompanhamento paralelamente através de
pesquisas, relatórios e trabalhos quando apresentar dificuldades no
conteúdo ou quando solicitar a ajuda do professor.
VI – Identificação:
Nome do professor: Fernando Batista de Campos
Assinatura:

Data: 03/02/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 03/02/2014
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Geografia
Série 1º A e 1º B

C. H. Semanal: 02

Professor: Fernando Batista de Campos

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
Competências: Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de
ocupação e de produção de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem
em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos.
Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando regularidades,
apresentando interpretações e prevendo evoluções.
Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando texto
com seu contexto, conforme co natureza; função; organização; estrutura; condições de
produção e de recepção.
Habilidades: Ler as paisagens percebendo os sinais de sua formação/transformação pela
ação de agentes sociais.
Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações da
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

produção, interferências no ecossistema etc. e com o impacto das transformações naturais,
sociais, econômicas, políticas e culturais.
Reconhecer os processos de intervenção do homem na natureza para a produção de bens,
o uso social dos produtos dessa intervenção e suas implicações ambientais, sociais etc.
Localizar historicamente e geograficamente os textos analisados e os fatos, objetos e
personagens que deles constam conforme cronologia, periodização e referenciais
espaciais pertinentes.
Decodificar símbolos, fórmulas, expressões, reações etc.
Valores: Sentimento de pertencimento e comprometimento em relação às comunidades
das quais faz parte.
Criticidade na leitura dos fenômenos naturais e processos sociais
Valorização da natureza, da cultura e do conhecimento científico.
Interesse em conhecer a realidade.

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos 2

Tema 1 – Introdução ao estudo da geografia

Análise de mapas

Cartografia e poder

Leitura de textos

Geologia, geomorfologia, Eras geológicas

Atividades

Tema 2 - O homem cria seu espaço

Problematização do conteúdo

Geopolítica do mundo contemporâneo

Filme

Tema 2 - O homem cria seu espaço

Leitura de textos

Os sentidos da globalização

Debates

Tema 2 - O homem cria seu espaço

Aula expositiva

A economia global

Debates

Tema 3 - A natureza, a técnica e o homem

Natureza e riscos ambientais
A questão energética
O Petróleo

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

Cronograma
Dia / Mês

23/ 01 a 28/ 02

06/ 03 a 04/ 04

07/ 04 a 09/ 05

12/ 05 a 13/ 06

Aula expositiva
Debates
Trabalhos de pesquisa

17/ 07 a 02/ 10

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

Tema 3 - A natureza, a técnica e o homem

Debates

Globalização e urgência ambiental

Filme

Energia Renovável ou Limpa

Leitura de textos

Centro Paula Souza – 2014

06/ 10 a 12/ 12

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

III - Plano de Avaliação de Competências

Compreender o

Ler as paisagens percebendo

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
Trabalho individual

desenvolvimento da

os sinais de sua

Trabalho em grupo

sociedade como processo

formação/transformação pela Relatório

Competência

Indicadores de Domínio

de ocupação e de produção ação de agentes sociais.

Critérios de Desempenho

Coerência, clareza e precisão Síntese oral e escrita do tema
Produção de texto objetivo e

trabalhado

claro

Redação própria

Avaliação dissertativa

Participação oportuna nos

Resumo de textos
Síntese de textos

de espaços físicos e as

Relacionar as mudanças

Elaboração de quadros-

assuntos relacionados direta

relações da vida humana

ocorridas no espaço com as

síntese

ou indiretamente ao conteúdo

com a paisagem em seus

novas tecnologias,

Relatório escrito

das aulas

desdobramentos políticos,

organizações da produção,

culturais, econômicos e

interferências no ecossistema

humanos

etc. e com o impacto das

Questionar processos

transformações naturais,

naturais, socioculturais e

sociais, econômicas, políticas

tecnológicos, identificando e culturais
regularidades,
1

Reconhecer os processos de

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Evidências de Desempenho

Administração Central
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apresentando

intervenção do homem na

interpretações e prevendo

natureza para a produção de

evoluções

bens, o uso social dos

Analisar, interpretar e

produtos dessa intervenção e

aplicar os recursos

suas implicações ambientais,

expressivos das

sociais etc

linguagens, relacionando

Localizar historicamente e

texto com seu contexto,

geograficamente os textos

conforme co natureza;

analisados e os fatos, objetos

função; organização;

e personagens que deles

estrutura; condições de

constam conforme

produção e de recepção

cronologia, periodização e
referenciais espaciais
pertinentes.
Decodificar símbolos,
fórmulas, expressões, reações
etc.

Centro Paula Souza – 2014

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro didático:
Geografia geral e do Brasil: ensino médio. LUCCI, E.A.; BRANCO, A. L.; MENDONÇA, C.
1.ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. MOREIRA, J. C.; SENE, E. São
Paulo: Scipione, 2007.
Filmes, jornais, revistas
Atlas e mapas
Portal Clickideia: http://www.clickideia.com.br
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
É contínua, durantes as aulas, com atividades diárias direcionadas a sua recuperação e paralela,
extraclasse, desenvolvida mediante leituras complementares, pesquisas, resolução de listas de
exercícios etc.

VI – Identificação:
Nome do professor: Fernando Batista de Campos
Assinatura:

Data: 03/02/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:

Nome do coordenador: Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Inglês
Série 1º A/B

C. H. Semanal 2

Professor: Roberta Mendes de Jesus

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
FUNÇÃO 1. REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Competência: - Usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso
a informações, a outras culturas ou etnias e para comunicação interpessoal.
HABILIDADES
- Comunicar-se em escrito ou oralmente no idioma estrangeiro.
- Utilizar estratégias verbais e não verbais para favorecer e efetivar comunicação e
alcançar o efeito pretendido, tanto na produção quanto na leitura de texto.
- Utilizar as línguas estrangeiras como instrumento de acesso: à pesquisa, à consulta de
sites na Internet e outras fontes; a diferentes manifestações culturais de outros povos,
expressas em suas próprias línguas.
VALORES E ATITUDES
- Valorizar manifestações culturais de outros povos e interessar-se em conhecê-las e
usufruí-las.
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio

___________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

FUNÇÃO 2 . INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO - PRIMEIRO ANO
Competência: Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos com seus contextos, segundo diferentes
aspectos: natureza; função; organização; estrutura; condições de
produção/recepção (ou seja, intenção, época, local, interlocutores participantes
da criação e propagação de idéias e escolhas, tecnologias disponíveis etc.
HABILIDADES
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
- Localizar historicamente e geograficamente os textos analisados e os fatos, objetos e
personagens que deles constam conforme cronologia, periodização e referenciais
espaciais pertinentes.
- Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes lingüísticas, de registro
ou de estilo.
- Situar as diversas produções da cultura em seus contextos culturais.
- Explorar as relações entre linguagem coloquial e formal.
- Utilizar tabelas classificatórias e critérios organizacionais.
- Decodificar símbolos, fórmulas, expressões, reações etc.
VALORES E ATITUDES
- Gosto pela pesquisa e apreço pelo conhecimento.
- Interesse em conhecer a realidade.

___________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

II – Plano Didático
Conhecimentos 1
1. Elementos de comunicação , variação linguística ,
relação entre oralidade e escrita . O uso da língua
em contextos formais e informais – expressões do
dia-a-dia
2. Verbo To Be (presente, passado e futuro simples)
3. Verbo There To Be x To have
4. Presente/Past Continuous
5. Simple Present
6. Simple Future x Going to
7. Artigos
1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

Procedimentos Didáticos 2

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.

Lista de exercícios
Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.
Técnicas de investigação diagnóstica, questões
individuais e em grupo
Lista de exercícios
Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.
Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.

Cronograma
Dia / Mês

04/02 a 11/02

18/02 a 25/02
11/03 a 25/03
01/04 a 15/04
22/04 a 06/05
13/05 a 20/05
27/05 a 10/06

___________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

8. Substantivos
9. Adjetivos
10. Numerais
11. Pronomes

Centro Paula Souza – 2014

Aulas interativas com o trabalho das quatro
habilidades ( Listening, reading, speaking, writing)
Aulas interativas com o trabalho das quatro
habilidades ( Listening, reading, speaking, writing)
Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.
Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.

17/06 a 05/08
12/08 a 21/10
28/10 a 04/11
11/11 a 09/12

___________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Indicadores de Domínio

1.2. Competência: - Usar
línguas estrangeiras
modernas como
instrumento de acesso a
informações, a outras
culturas ou etnias e para
comunicação interpessoal.

Domínio de técnicas de
leitura (Scanning e
Skimming).
Percepção das Key words
e vocabulário específico.
Análise e interpretação de
textos.
Conhecimento da
formação e aplicação dos
tempos verbais.
Domínio na interpretação
de textos e da utilização
da gramática nos
exercícios propostos em
sala de aula.

1.3. Competência:
Entender e utilizar textos
de diferentes natureza:
tabelas, gráficos,
expressões algébricas,
expressões geométricas,
ícones, gestos etc.

1

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Critérios de
Desempenho

a. propor uma
situação problema Responder e argumentar
que possa ser
satisfatoriamente.
solucionada a partir
da leitura e
interpretação de um
texto e que
demande a
elaboração de um
discurso oral ou
escrito.
b. Exercícios escritos
que utilizem a
utilização correta
dos tempos verbais
trabalhados.
c. Análise do portifólio
do aluno

Evidências de
Desempenho
Conseguir ler e interpretar
os textos propostos em
língua inglesa, aplicando
as técnicas de leitura,
fazendo uso de seu
conhecimento prévio e
utilizando palavras chaves
para sua compreensão.
Compreender a formação
dos tempos verbais em
língua inglesa e sua
correta aplicação dentro
das sentenças.

___________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

2.1 Analisar, interpretar e
aplicar os recursos
expressivos das
linguagens, relacionando
textos com seus
contextos, segundo
diferentes aspectos:
natureza; função;
organização; estrutura;
condições de
produção/recepção (ou
seja, intenção, época,
local, interlocutores
participantes da criação e
propagação de idéias e
escolhas, tecnologias
disponíveis etc

Distinção das variantes
lingüísticas.
Escolha do vocábulo que
melhor reflita a idéia que
pretenda comunicar.
Escolha dos mecanismos
de coesão e coerência na
produção em Língua
Inglesa.

2.2. Competência:
Entender as tecnologias
da informação e
comunicação como meios
ou instrumentos que
possibilitem a construção

a. Propor pesquisas,
projetos ou outras
Critério na escolha e
produções em que o aluno
utilização de produtos
oferecidos pelos meios de é solicitado a utilizar-se da
linguagem televisiva,
comunicação e
jornalística, informática ou

Centro Paula Souza – 2014

a. propor a produção 1. Conteúdo
de textos de
2. Apresentação
diferentes gêneros
sobre temas
determinados.
b. Elaboração de
relatórios de
pesquisa, projetos,
atividades de
oficina, etc.
c. Análise do portifólio
do aluno.

Produzir textos de nível
básico em língua inglesa
com uso satisfatório dos
mecanismos de coesão e
coerência bem como dos
aspectos normativos da
língua .

Saber utilizar
Realizar pesquisas em
corretamente os meios de sites de língua inglesa
informação para
sobre assuntos variados.
construção do próprio
conhecimento

___________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

de conhecimentos.

informação.

Centro Paula Souza – 2014

outras.

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro Didático: SANTOS, Denise. Take Over. São Paulo – La Fonte, 2010
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. 2ed. Cambridge: CUP, 1997
Textos autênticos atuais e variados de nível apropriado para a série
Revistas, jornais e internet
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua será realizada através de atividades realizadas em classe e
acompanhamento individual durante as aulas.
A recuperação paralela será realizada através de orientações para estudo paralelo e
realização de trabalhos extraclasse.

VI – Identificação: Roberta Mendes de Jesus

VII – Parecer do Coordenador de Área:

Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data: 03/02/2014
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Língua Portuguesa e Literatura
Série 1ºA e 1ºB

C. H. Semanal 03

Professor: Edevana Leonor Vantroba

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
Competências: Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de
significação e integradora da percepção, organização e representação do mundo e
da própria identidade.
Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e
trabalho de equipe para conhecimento do indivíduo, da sociedade, da cultura e dos
problemas que se deseja resolver.
Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando
texto com seu contexto, segundo diferentes aspectos: natureza; função;
organização; estrutura; condições de produção e de recepção (ou seja, intensão,

1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

época, local, interlocutores, participantes da criação e propagação de idéias e
escolhas tecnologias disponíveis, etc.
Habilidades: Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa
perspectiva interdisciplinar.
Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes lingüísticas de registro
ou de estilo.
Situar as diversas produções da cultura em seus contextos culturais.
Explorar as relações entre linguagem coloquial e formal.
Utilizar os meios de comunicação como objetos e campos de pesquisa.
Utilizar os produtos veiculados pelos meios de comunicação como fontes de dados,
campos de pesquisa e como agentes difusores de temas da atualidade para
reflexão e problematização.
Dividir tarefas e compartilhar conhecimentos e responsabilidades.
Identificar, localizar, selecionar, alocar, organizar recursos humanos e materiais.
Valores:
- Reconhecer a importância da comunicação nas relações interpessoais.
- Valorizar as possibilidades de descobrir-se a si mesmo a ao mundo através das
manifestações da língua pátria.
- Interesse e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e
íntegra.

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos 2

4.Renascimento (momento histórico, manifestações
literárias).
1.Variação Linguística

Apresentação do conteúdo em aula expositiva
dialogada
Apresentação de imagens
Pesquisa orientada
Leitura e interpretação de texto e imagens
Discussão e debate
Seminário
Aula expositiva
Estudo dirigido
Resolução de exercícios para fixação de conteúdo
Observação e acompanhamento da utilização em
textos

1.Revisão gramatical: Palavras homônimas e parônimas.
1.Figuras de linguagem;
1.Elementos da comunicação

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

Cronograma
Dia / Mês

17/07 a 14/08

Administração Central
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Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

2.Tipos de textos. O texto descritivo: conceito, estrutura,
tipos.
3.Revisão gramatical: estrutura das palavras.

2.O Texto narrativo: conceito, estrutura, tipos.
4.Quinhentismo (momento histórico, manifestações
literárias).
3.Revisão gramatical: formação das palavras.

4.Barroco português (momento histórico, manifestações
literárias).
4.Manifestações literárias contemporâneas (tipos, obras e
autores mais relevantes).
4.Barroco brasileiro (momento histórico, manifestações
literárias)(1,2)

Centro Paula Souza – 2014

Exposição de conceitos dos diferentes tipos de
textos
Exemplos de textos para análise e diferenciação
Pesquisa no livro didático de exemplos textuais
Leitura e interpretação
Produção de textos
Apresentação das diferentes estruturas textuais
narrativas.
Diferenciação e especificação de cada estrutura
Construção de texto em lousa aplicando a estrutura
Aula expositiva das normas gramaticais
Aplicação em exercícios
Utilização e reconhecimento em textos e exercícios
Check-list
Brainstorming
Produção de textos aplicando conceitos abordados
Aula expositiva com imagens e textos
Ensino com pesquisa
Simulados com questões de vestibular
Trabalho em grupo e individual
Leitura e interpretação de textos
Produção de textos
Oficinas

19/08 a 18/09

23/09 a 09/10

14/10 a 13/11

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
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2.Texto persuasivo,carta persuasiva
2.O texto dissertativo (conceito, estrutura, tipos).
4.Arcadismo português (momento histórico, manifestações
literárias).
4.Arcadismo brasileiro (momento histórico, manifestações
literárias).

Centro Paula Souza – 2014

Apresentação das diferentes estruturas textuais
Diferenciação e especificação de cada estrutura
Construção de texto em lousa aplicando a estrutura
Brainstorming
Produção de textos aplicando conceitos abordados
Consulta e pesquisa ao livro didático
Apresentação de imagens
Estudo da biografia de principais autores
Seminário

18/11 a 12/12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Instrumento(s) e
Competência
Indicadores de Domínio
Procedimentos de
Avaliação 1
Compreender e usar a língua Evolução na apropriação de
Assiduidade
portuguesa como geradora
conhecimentos
Participação efetiva
de significação e integradora Desenvolvimento de habilidades durante as aulas e
da percepção, organização e e competências
atividades
representação do mundo e
Trabalhos em grupo e
Articular conhecimentos
da própria identidade.
individual
prévios a novos adquiridos
Analisar, interpretar e aplicar Solucionar situações problema
Leitura e interpretação
os recursos expressivos das Criar hábitos de leitura,
Cumprimento de tarefas
linguagens, relacionando
realização de tarefas
Leitura de livros de
texto com seu
literatura
Trabalhar em grupos e
contexto,conforme co
Análise e produção textual
individualmente
natureza,função,organização,
Realização de oficinas
estrutura ; condições de
Pesquisa orientada
produção e de recepção.
Resumos
Entender os princípios das
Seminário
tecnologias de planejamento,
Debate
organização, gestão e
Oralidade /Diálogo
trabalho de equipe para
Prova dissertativa e
conhecimento do indivíduo,
objetiva
1

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Critérios de
Desempenho
Domínio de leitura,
escrita e utilização
correta da ortografia
Utilização da
gramática e norma
padrão em
contextualizações
orais e escritas
Distinção de
variantes linguísticas
Letramento efetivo
Apresentação de
trabalhos propostos
durante o semestre
Feedback de
conteúdos estudados
Aplicação de
conhecimentos na
resolução de

Evidências de
Desempenho
Utilizar corretamente
os meios de
informação para
construção do
próprio
conhecimento.
Conhecer e utilizar
aspectos normativos
da língua
Demonstração da
aquisição de
habilidades e
competências
planejadas
Cumprimento de
prazos
Colaboração
Criatividade
Organização
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

da sociedade, da cultura e
dos problemas que se deseja
resolver.

Centro Paula Souza – 2014

Análise de imagens
Resolução de exercícios
Relacionamento em
classe

exercícios e
problemas
Produção de textos
objetivos,claros,coes
os e coerentes
Respostas
pertinentes em
avaliações
Desempenho em
trabalhos em grupos
ou individuais
Interesse na busca
de conhecimentos
não adquiridos
previamente

Pertinência de
respostas
Discernimento
Criticidade
Compreensão e
relacionamento de
conteúdos
Sistematização de
informações

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
BOSI, Alfredo - História Concisa de Literatura Brasileira.
LIMA, Rocha – Gramática Normativa da Língua Portuguesa.
CEREJA, Roberto William / MAGALHÃES, Thereza Cochar.
TUFANO,Douglas/SARMENTO, Leila Lauar. \Português: Literatura,Gramática e
Produção de texto.(Volume 2)Moderna.
Pimentel, Carlos.Português Descomplicado.Saraiva.
Textos de apoio, internet, apostilas, guia do estudante, exercícios de Enem e
vestibulares.
Portal Clickideia do Centro Paula Souza.

V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/
dificuldades de aprendizagem)
Será aplicada mediante diagnóstico e especificação de dificuldades pelo professor,será
integrada ao processo escolar com objetivo de reorientar o aluno com aproveitamento
insuficiente e será conduzida como reforço e acompanhamento de estudos com
métodos e técnicas adequadas a sua superação.
Ocorrerá de forma contínua como parte integrante do processo de ensino aprendizagem
no contexto das aulas para aprofundar e ampliar os conhecimentos adquiridos;
Destinada a atender alunos transferidos e submetidos ao processo de adaptação;
Ao aluno que não apresentar os progressos previstos, realizar-se-á através de
instrumentos diversificados, trabalhos e atividades complementares, visando
a
obtenção de melhores resultados que somados resultarão em aprovação.

VI – Identificação:
Nome do professor:Edevana L.Vantroba
Assinatura:

Data: 29/07/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador: Jonatas Ferraz
Assinatura:

Data: 29/07/2014

Observação: Os conteúdos não trabalhados durante o primeiro semestre pelo
professor anterior serão trabalhados em forma de trabalhos de pesquisa, resumo ,
apresentação de seminários e discussões coletivas.
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Física
Série 1º A/B

C. H. Semanal 02

Professor: Alysson Klebis Arantes

I – Competências e respectivas habilidades e valores

1

Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões
algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc.
Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimentos.
Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando
regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções.
Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos
socioeconômicos, científicos ou cotidianos.
Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, diagramas,

1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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fórmulas, tabelas, gráficos, plantas, mapas, cartazes sinalizadores, linhas do
tempo, esquemas, roteiros, manuais etc.
Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
Utilizar os meios de comunicação como objetos e campos de pesquisa.
Utilizar os produtos veiculados pelos meios de comunicação para aquisição de
dados, como campos de pesquisa e como difusor de temas para reflexões e
problematizações sobre a atualidade.
Perceber o significado e a importância dos elementos da natureza para a
manutenção da vida.
Identificar elementos e processos culturais que representam mudanças ou
registram continuidades/permanências no processo social.

______________________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos

Uso do quadro negro. Aulas expositivas. Leitura e
interpretação de situações problemas. Resolução
de exercícios em classe e extraclasse.
Velocidade Média, Referencial inercial e não inercial
Uso do quadro negro. Aulas expositivas.
Resoluções de exercícios em classe e extraclasse.
Identificação, classificação e descrição de diferentes tipos Uso do quadro negro. Propostas e orientações
de movimentos.
para atividade extraclasse: trabalhos de pesquisa e
execução de gráficos e aplicação do conteúdo.
Associação dos movimentos com as causas que os Uso do quadro negro. Aplicações práticas
originam;
utilizando tabelas de dados. Abordagem do
conteúdo através de questões do cotidiano.
Formas de energia: (mecânica, potencial, cinética)
Uso do quadro negro. Atividade extraclasse:
relacionados com movimentos.
execução de exercícios de aplicação do conteúdo.
Notação Científica, Grandezas físicas escalares e
vetoriais.

Variação e conservação da quantidade de movimento;
Uso do quadro negro. Aulas expositivas. Trabalhos
equilíbrio estático e dinâmico.
em classe e extraclasse. Atividades individuais ou
em duplas.
Forças e movimento;

1

Relacionar em ordem didática

Uso do quadro negro. Aulas expositivas. Trabalhos
em grupo ou individual.

Cronograma
Dia / Mês
27 / 01 a 28 / 02
05 / 03 a 31 / 03
01 / 04 a 30 / 04

02 / 04 a 16 / 05

19 / 05 a 13 / 06

17 / 07 a 29 / 08

01 / 09 a 30 / 09
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Sistema Solar
astronômicos.

e

Terra,

movimentos,

fenômenos
Resoluções de exercícios em classe e extraclasse.

Teoria e modelos da origem do Universo, modelo da Uso do quadro negro. Aulas expositivas. Trabalho
ciência para origem do Universo
individual de pesquisa, resolução de problemas,
construção de sólidos geométricos.

01 / 10 a 31 / 10

03 / 11 a 12 / 12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

1

Expressar quantitativa e
qualitativamente dados
relacionados a contextos
socioeconômicos,
científicos ou cotidianos.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Compreensão,
relacionamento de ideias,
raciocinar, interpretar.

Evidências de
Desempenho

Resolver os exercícios
com precisão, tal como
interpretar esquemas,
desenhos e tabelas.
Desenvolver e utilizar a
Criatividade, construção
matemática na
Formular questões a partir
de conceitos. Pesquisar,
criticar, interagir, executar, interpretação e
de situações e
Interpretar e construir
intervenção real.
ter respeito, cooperar,
compreender aquelas já
escalas, legendas,
anunciadas
expressões matemáticas, liderar, ser pontual, ter
Entender as tecnologias Compreender o caráter
iniciativa e atitude.
Aplicar conhecimentos e
diagramas, fórmulas,
da informação e
aleatório e não
tabelas, gráficos, plantas, Compreender e relacionar métodos matemáticos em
comunicação como
as ideias, raciocinando e
situações reais, em
determinístico dos
mapas, cartazes
interpretando.
meios ou instrumentos
especial, buscando
fenômenos naturais e
sinalizadores, linhas do
que possibilitem a
sociais e utilizar
tempo, esquemas,
interagir com as outras
construção de
Disciplina, respeito,
áreas do conhecimento.
instrumentos adequados
roteiros, manuais etc.
conhecimentos.
cooperação, interesse e
para medidas,
Relacionar etapas da
determinação de amostras Relacionar conhecimentos iniciativa.
Questionar processos
de diferentes naturezas e
história da matemática
e cálculos de
naturais, socioculturais e probabilidades.
áreas numa perspectiva
com a evolução da
tecnológicos,
interdisciplinar.
matemática.
Entender e utilizar textos
de diferentes naturezas:
tabelas, gráficos,
expressões algébricas,
expressões
geométricas, ícones,
gestos etc.

Desenvolver raciocínio e a
capacidade de aprender,
formular hipóteses e
prever resultados.

Critérios de Desempenho
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identificando
regularidades,
apresentando
interpretações e
prevendo evoluções.

Procurar
sistematizar
informações
relevantes Utilizar os meios de
para a compreensão da comunicação como
objetos e campos de
situação problema.
pesquisa.
Utilizar os produtos
veiculados pelos meios de
comunicação para
aquisição de dados, como
campos de pesquisa e
como difusor de temas
para reflexões e
problematizações sobre a
atualidade.
Perceber o significado e a
importância dos
elementos da natureza
para a manutenção da
vida.
Identificar elementos e
processos culturais que
representam mudanças ou
registram
continuidades/permanênci
as no processo social.

Utilizar adequadamente a
calculadora.

________________________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Material audiovisual (filmes/documentários)
Bibliografia adotada para o Aluno:
Kazurito e Fuke,Mecânica, Editora Saraiva
Bibliografia recomendada para o Aluno:
Sampaio, J. L. & Calçada, C. S. Física :Volume Único – Ensino Médio Atual. 2° Edição.
São Paulo: Atual, 2005.
V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)

Aulas de revisão com exercícios de reforço do conteúdo não aprendido. Avaliação de
recuperação.
VI – Identificação:
Nome do professor: Alysson

Klebis Arantes

Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 27/01/2014
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Química
Série 1º A/B

C. H. Semanal: 02

Professor: Alysson Klebis Arantes

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
FUNÇÃO 1
Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões
algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc.
HABILIDADES
- Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens
(simbólicas) e vice-versa.
- Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos
socioeconômicos, científicos ou cotidianos.
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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- Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas,
diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, plantas, mapas, cartazes
sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, roteiros, manuais etc.
- Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons adequados para ilustrar e
expressar idéias.
VALORES E ATITUDES
- Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as
formas e conteúdos de suas comunicações.
- Gosto pelo aprender.
- Versatilidade e criatividade.

FUNÇÃO 1
Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e
trabalho de equipe para conhecimento do indivíduo, da sociedade, da cultura e
dos problemas que se deseja resolver.
HABILIDADES
- Associar-se a outros interessados em atingir os mesmos objetivos.
- Dividir tarefas e compartilhar conhecimentos e responsabilidades.
- Identificar, localizar, selecionar, alocar, organizar recursos humanos e
materiais.
- Administrar recursos e tempo.
VALORES E ATITUDES
- Respeito e valorização pela individualidade dos companheiros de equipe.
- Atuação no grupo de forma cooperativa e solidária.
- Organização.
- Socialização de conhecimentos e compartilhamento de experiências.
FUNÇÃO 2
Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou
instrumentos que possibilitem a construção de conhecimentos.
HABILIDADES
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa
perspectiva interdisciplinar.
- Utilizar os meios de comunicação como objetos e campos de pesquisa.
- Utilizar os produtos veiculados pelos meios de comunicação para aquisição
de dados, como campos de pesquisa e como difusor de temas para reflexões
e problematizações sobre a atualidade.
VALORES E ATITUDES
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- Interesse em conhecer e aplicar novos recursos e formas de solucionar
problemas.
- Criticidade diante dos meios de comunicação.
- Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação.

FUNÇÃO 2
Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando
regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções .
HABILIDADES
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa
perspectiva interdisciplinar.
- Perceber o significado e a importância dos elementos da natureza para a
manutenção da vida.
- Identificar elementos e processos naturais que indicam regularidade ou
desequilíbrio do ponto de vista ecológico.
-Identificar e caracterizar os processos de intervenção do homem na
natureza para a produção de bens e o uso social dos produtos dessa
intervenção e suas implicações ambientais, sociais etc.
- Apontar indicadores de saúde importantes para a qualidade de vida e
perceber fatores socioeconômicos e ambientais que nela influem.
VALORES E ATITUDES
- Criticidade.
- Persistência
- Valorização do conhecimento científico.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos

Introdução á Química / estudo das substâncias

27 / 01 a 28 / 02

Métodos separação de misturas

•

Transformações de estados físicos / estudo de gráficos

•

Modelos atômicos

•

Estudo da tabela periódica
Ligações Químicas
Funções inorgânicas

1

Relacionar em ordem didática

Aula expositiva/ dialogada
05 / 03 a 31 / 03
Trabalhos em grupo e individual
01 / 04 a 30 / 04
Listas de atividades (exercícios referentes a
02 / 04 a 16 / 05
matéria)

Átomos moléculas íons
Distribuição eletrônica em nível e sub-nível

Cronograma
Dia / Mês

19 / 05 a 13 / 06
•

Trabalhos com pesquisa extraclasse

•

Atividades práticas: vídeo, palestras, etc.

•

Atividades de experimentação

17 / 07 a 29 / 08
01 / 09 a 30 / 09
01 / 10 a 31 / 10
03 / 11 a 12 / 12
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Ácidos e Bases
Sais e Óxidos

27 / 01 a 28 / 02
05 / 03 a 31 / 03
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência
Reconhecer e utilizar
adequadamente os
símbolos códigos e
nomenclatura da
linguajem cientificas

Indicadores de Domínio

Consultar e analisar e
interpretar textos e
comunicações de
Ciências e tecnologias
veiculadas em
diferentes meios.

Identificar e relacionar
unidades de medida
usadas para diferentes
grandezas, como massa,
energia, tempo , volumes
densidade,concentração
de soluções
Consultar e pesquisar
diferentes fontes de
informação, como
enciclopédias, textos
didáticos e manuais,
internet.

Identificar fenômenos
naturais ou grandezas
em dado domínio do
conhecimento cientifico,

Reconhecer e
compreender fenômenos
químicos, identificando
regularidades, por

1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em grupos
,pesquisas, relatórios,
resumos.seminários e
provas objetivas e provas
subjetivas.
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em grupos,
pesquisas, relatórios,
resumos, seminários e
provas objetivas e
subjetivas.
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em grupos
,pesquisas, relatórios,

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de
Desempenho
Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação.

Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação

Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação

Evidências de
Desempenho
Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação inter
pessoal.
Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação inter
pessoal
Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,

___________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

estabelecer relações,
identificar regularidade,
invariantes e
transformações.
Compreender a ciência,
e a tecnologia como
partes integrantes da
cultura humana
contemporânea.

exemplo, reconhecer a
conservação de números
de átomos de cada
substância.
Promover e interagir com
eventos e equipamentos
culturais, voltado a difusão
da ciência, como muses,
exposições cientifica,
programas de TV.

resumos.seminários e
provas objetivas e provas
subjetivas.
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em
grupos,pesquisas,
relatórios,
resumos.seminários e
provas objetivas e provas
subjetivas.

organização, pontualidade
e comunicação inter
pessoal
Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação

Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação
interpessoal.

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Apostila
Química volume 1
Eduardo Fleury Mortimer/ Andrea Horta Machado
DVD didático e aula com auxílio de DVD-rom
Revistas e pesquisa Internet
Tabela periódica
Listas de atividades – questões.
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua será realizada através de retomada de conteúdos dos
exercícios, esclarecimento de duvidas e, paralela, após aplicação do diversos
instrumentos de avaliações .
VI – Identificação:
Nome do professor: Alysson Klebis Arantes
Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:

28
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec
Etec DR. CELSO CHARURI
Código: 124

Código: 124

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias
Componente Curricular: Sociologia
Série: 1º ano A/B

C. H. Semanal: 02

Professor: Jonatas Francisco Ferraz

1

I – Competências e respectivas habilidades e valores
Competências - Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais

que constituem a identidade própria e a dos outros.
Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral.
Compreender a sociedade, sua gênese e a transformação, e os múltiplos fatores que
nela intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e aos
processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de
espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus
desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos e humanos.
Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando as

1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em sociedade,
aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos.
HABILIDADES - • Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da

sociedade;
• Iniciar a construção de um olhar sociológico sobre a realidade;
• Distinguir o conhecimento de senso comum do conhecimento científico;
• Distinguir Sociologia de
Filosofia e Assistência Social;
• Compreender o papel da Revolução Industrial e da urbanização no nascimento da
Sociologia;
• Compreender o que faz um sociólogo.
• Compreender o que permite ao homem viver em sociedade;
• Produzir uma reflexão sobre o processo de socialização;
• Compreender as dinâmicas de interação e relações sociais;
• Distinguir a inserção nos diversos grupos sociais de origem e convivência cotidiana;
• Desenvolver a concepção de onde, quando e como vivemos: a noção de
comportamento e sociabilidade;
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
- Introdução a Sociologia.
- Como pensar diferentes realidades.
- O homem como ser social.
- Grupos sociais: família, escola,
vizinhança, trabalho.
- Relações e interações sociais
- Socialização e o processo de
construção da identidade.
- A unidade do Homem e as diferenças
entre os homens: o que nos diferencia
como humanos.
- Conteúdos simbólicos da vida
humana.
- Definição de Cultura.
- Da diferença à desigualdade:
comparação entre os dois conceitos
- Etnias, classes sociais, gêneros e
gerações

1

Relacionar em ordem didática

Procedimentos Didáticos
Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas e etc.

Cronograma
Dia / Mês
23/01 a 30/04

Leitura do livro indicado, relatório de leitura, exercícios de fixação,
pesquisa na internet e ou bibliotecas, discussão, seminários e
sistematização dos resultados obtidos, seminários apresentação de
um projeto interdisciplinar utilizando de varias linguagens
(musicas, pinturas, teatralização, etc)

01/05 a 05/07

Reflexão concernente ao assunto, Leitura do livro indicado,
relatório de leitura, exercícios de fixação, pesquisa na internet e ou
bibliotecas, discussão, seminários e sistematização dos resultados
obtidos, seminários a projeto interdisciplinar que será apresentado
na Semana do Ensino Técnico, que devera abordar algum tema
tratado durante o ano letivo

01/08 a 30/09

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas, filmes, documentários e
etc.

01/10a 12/12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência
Traduzir os conhecimentos
sobre a pessoa, a
sociedade, a economia, as
práticas sociais e culturais
em condutas de
indagação, análise,
problematização e
protagonismo diante de
situações novas,
problemas ou questões da
vida pessoal, social,
política, econômica e
cultural.
Entender os princípios das
tecnologias associadas ao
conhecimento do
indivíduo, da
sociedade e da cultura,
entre as quais as de
planejamento,
organização, gestão e
1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

Argumentação pertinente e
coerente frente ao questionamento
proposto. Aplicação de
conhecimentos na solução de
problemas.
Pertinência e organização de texto
escrito, da apresentação oral, etc

A partir de uma situação problema,
o aluno devera: observar
determinado fenômeno,
objeto,comportamento, processo e
etc.
Durante certo período, identificar e
analisar característica,
regularidades e transformações
observadas;
Obter outros dados em diferentes
fontes; organizá-los, interpretá-los;
Construir e aplicar
conceitos

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de Desempenho
Clareza, criticidade, precisão e
coesão nos argumentos e textos
apresentados.
Comportamento ético,
generosidade, liderança nas
atividades em grupos e coletivas.
Complexidade e historicidade na
elaboração de textos e argumentos
apresentados.
Interesse e perseverança nos
projetos de pesquisa

Evidências de
Desempenho
Síntese (oral e escrita) das
propostas de soluções dos
problemas em relação:
a) As fontes consultadas
b) As informações
Selecionadas e organizadas
Independência intelectual.
Convivência ética, ecológica e
democrática
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trabalho de equipe, e
associá-los aos
problemas que se
propõem resolver.
Entender o impacto das
tecnologias associadas às
Ciências Humanas sobre
sua vida pessoal, os
processos de produção, o
desenvolvimento do
conhecimento e a vida
social.
Entender a importância
das tecnologias
contemporâneas de
comunicação e
informação
para planejamento,
gestão, organização e
fortalecimento do trabalho
de equipe.
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Textos, artigos de jornais e revistas, livros, Internet, Filmes,
documentários, palestras e livros didáticos.
Utilização do Portal do Clickideia.
Bibliografia:
WEBER, Max. Economia e Sociedade. Vol. 1 e 2. Brasília, UNB, 2000.
WEBER, Max. Conceitos básicos de Sociologia. São Paulo, Ed. Moraes, 1987.
WEBER, Max. Sociologia. IN: COHN, Gabriel (org). São Paulo, Ática, 1986.
ADORNO, T. Sociologia. São Paulo, Ática, 1991.
FEATHERSTONE, Mike (coord.). Cultura global. Nacionalismo, globalização e modernidade. Petrópolis, Vozes,
1999.
GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo, Unesp, 1991.

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

Identificar as dificuldades e necessidades do aluno para planejar novas estratégias.
Estimular ainda mais o aluno nas discussões e na elaboração das atividades propostas
* Acompanhamento individualizado com atividades diferenciadas
*Avaliação diagnostica
* Tarefas para casa com freqüência
* Pesquisa dirigida
* Formação de Grupos de estudo
* Participação na Semana Paulo Freire (maio)
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* Haverá nos meses de junho e novembro Avaliação Interdisciplinar.
* Participação no Projeto: Cidadania e Solidariedade na Semana Paulo Freire
* Será trabalhado assuntos pertinentes a Ética e Cidadania durantes as aulas.
VI – Identificação:
Nome do professor: Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data:

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
ETEC: Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Matemática
Série: 1ª Série do E. M.

C. H. Semanal: 3 aulas

Professor: Cirilo Arcanjo Ramos

I – Competências e respectivas habilidades e valores1
01 ‐ Competência de área I
Desenvolver o raciocínio quantitativo e o pensamento funcional, isto é, o pensamento
em termos de relações e a variedades de suas representações incluindo as simbólicas, as
algébricas, as gráficas, as tabulares e as geométricas. Aplicar expressões analíticas para
modelar e resolver problemas.
Habilidades e valores
 Rever as principais características do sistema decimal: Significado da base e do valor
posicional.
 Rever as características e propriedades dos números naturais: Significado dos números
primos, de múltiplos e de divisores.
 Rever as operações com números naturais de modo significativo (adição, subtração,
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

multiplicação, divisão e potenciação).

02 ‐ Competências de área II
Compreender as propriedades de expressões algébricas, compreender as propriedades
dos objetos e a sua posição relativa e desenvolver o raciocínio espacial por meio de construções
e de formas.
Habilidades e valores
 Rever a compreensão e utilização do uso da linguagem das potências para representar
números muito grandes e muito pequenos.
 Rever as propriedades das potências e rever de modo significativo as operações com
potências (expoentes inteiros).
 Rever as linguagens algébricas e geométricas, sabendo traduzir uma delas na outra,
particularmente no caso dos produtos notáveis.
 Saber atribuir significado à fatoração algébrica e como utilizá – la na resolução de
equações e em outros contextos.
 Conhecer os instrumentos de cálculo, suas funções e uso destes equipamentos no dia a dia.
 Conhecer e desenvolver instrumentos de cálculo para regra de três simples e composta.
 Saber reconhecer padrões e regularidades em seqüência numéricas ou de imagens,
expressando – as matematicamente, quando possível.
 Conhecer as características principais das progressões aritméticas – Expressão do termo
geral, soma dos n primeiros termos, sabendo aplicá – las em diferentes contextos.
 Conhecer as características principais das progressões geométricas – expressão do termo
geral, soma dos n termos e saber aplica – las em diferentes contextos.
 Compreender o significado da soma dos termos de uma PG infinita (razão de valor absoluto
menor que um) e saber calcular tal soma em alguns contextos, físicos e geométricos.
03 ‐ Competências de área II
Construir e ampliar noções de variação de grandezas para a compreensão da
realidade e a solução de problemas do cotidiano. Compreender e fazer uso das medidas, ou de
sistemas convencionais, para o cálculo de perímetros, áreas, volumes e relações entre
diferentes unidades de medida.
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Habilidades e valores
 Saber reconhecer relações de proporcionalidade direta, inversa, direta com o quadrado,
entre outras, representando – as por meio de funções.
 Compreender a construção do gráfico de funções polinomiais de 1º grau, sabendo
caracterizar o crescimento, o decrescimento e a taxa de variação.
 Compreender a construção do gráfico de funções polinomiais do 2º grau como expressões de
proporcionalidade entre uma grandeza e o quadrado de outra, sabendo caracterizar os
intervalos de crescimento e decrescimento, os sinais da função e os valores extremos (Pontos
de máximo e mínimo).
 Saber utilizar em diferentes contextos as funções de 1º e 2º graus, explorando
especialmente problemas de máximos e mínimos.
 Representar de forma equivalente uma expressão de função polinomial do 2º grau na forma
canônica.

04 ‐ Competências de área IV

Ler, construir e interpretar informações de variáveis expressas em gráficos e tabelas.
Fazer uso de ferramentas estatísticas para descrever e analisar dados, realizar inferências e
fazer predições, ato de prever. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos
fenômenos naturais e sociais e utilizar os conceitos e algoritmos adequados para medidas e
cálculos de probabilidade.
Habilidades e valores
 Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou
decrescimento.
 Compreender o significado dos logaritmos como expoentes convenientes para a
representação de números muito grandes ou muito pequenos, em diferentes contextos.
 Conhecer as principais propriedades dos logaritmos, bem como a representação da função
logarítmica, como inversa da função exponencial.
 Saber resolver equações e inequações simples, usando propriedades de potências e
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logaritmos.
 Saber usar instrumentos de cálculo e entender suas funções e a importância do uso de
calculadora.
 Saber usar de modo sistemático relações métricas fundamentais entre os elementos de
triângulo retângulos, em diferentes contextos.
 Conhecer algumas relações métricas fundamentais em triângulos não retângulos,
especialmente a lei dos senos e a lei dos cossenos.
 Conhecer a aplicação de dinheiro, cálculo de juros, porcentagem, melhor aplicação, maior
rentabilidades, impostos, taxas e como trabalhar com isso.
 Saber construir e interpretar tabelas e gráficos de freqüência a partir de dados obtidos em
pesquisas por amostras estatísticas.
 Saber calcular e interpretar medidas de tendência central de uma distribuição de dados:
Média, mediana e moda.
 Saber calcular e interpretar medidas de dispersão de uma distribuição de dados: desvio
padrão.
 Saber analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos.
 Reconhecer as características de conjuntos de dados distribuídos normalmente, utilizar a
curva normal em estimativas pontuais e intervalares.
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II – Plano Didático
Procedimentos Didáticos2

Conhecimentos1

Cronograma
Dia / Mês

 Operações com uso dos números naturais
 Tabuada



Aulas expositivas, atividades domiciliares, atividades

 Números primos

em grupo e individual, debate para análise de

 Critérios de divisibilidade

resultado, comparação de resultados e avaliação por
item concluído

 MMC e MDC
 Potenciação ‐ (Revisão)
 Fatoração ‐ (Revisão)
 Regra de três simples e composta

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014



Avaliando o desempenho e aprendizagem dos alunos
através de atividades individuais, avaliações,
trabalhos e pesquisas.

23 / 01 a 03 / 04
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07 / 04 a 09 / 06
 Programas gráficos



 Conjuntos numéricos


Seqüências numéricas; PA ‐ PG

 Função: Conceitos e definições

Centro Paula Souza – 2014



Aulas expositivas, atividades domiciliares, atividades
em grupo e individual, debate para análise de
resultado, comparação de resultados e avaliação por
item concluído
Aula expositiva com uso de Datashow e Notebook,
atividades domiciliares e fórum em grupo com
apresentação das atividades em software
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Aulas expositivas, atividades domiciliares, atividades
em grupo e individual, debate para análise de
resultado, comparação de resultados e avaliação por
item concluído



Aulas expositivas, atividades domiciliares, atividades
em grupo e individual, debate para análise de
resultado, comparação de resultados e avaliação por
item concluído

Centro Paula Souza – 2014
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 Aulas expositivas, exercícios de fixação, trabalhos

individuais, trabalhos em grupo, atividades
domiciliares e avaliação por item trabalhado.
 Aula expositiva com uso de Datashow e Notebook,
atividades domiciliares e fórum em grupo com
apresentação das atividades em software
 Função polinomial do 1º grau
 Função polinomial do 2º grau
 Função exponencial e logarítmica

 A aplicação de funções em nosso cotidiano.
 Aulas expositivas, exercícios de fixação, trabalhos
individuais, trabalhos em grupo, atividades
domiciliares e avaliação por item trabalhado.
 Aula expositiva com uso de Datashow e

Notebook, atividades domiciliares e fórum em
grupo com apresentação das atividades em
software

Centro Paula Souza – 2014

14 / 07 a 25 / 09
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Aulas expositivas, exercícios de fixação, trabalhos
individuais, trabalhos em grupo, atividades
domiciliares e avaliação por item trabalhado.

 Propriedades fundamentais de um triângulo. Tipos de
triângulo em relação aos seus lados e os seus ângulos.



Aula expositiva com uso de Datashow e Notebook,
atividades domiciliares e fórum em grupo com

 Pontos notáveis de um triângulo

apresentação das atividades em software.

 Trigonometria no triângulo retângulo


Uso de instrumentos de desenho: Esquadros,
compasso, régua, transferidor, borracha e

 Introdução à estatística; gráficos

lapiseiras. Papel cartão, papel quadriculado, etc.


Aulas expositivas, exercícios de fixação, trabalhos
individuais, trabalhos em grupo, atividades
domiciliares e avaliação por item trabalhado.

Centro Paula Souza – 2014

29/ 09 a 12 / 12
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III ‐ Plano de Avaliação de Competências
Competência

Indicadores de Domínio

01 Desenvolver o raciocínio
quantitativo e o pensamento
funcional,
isto
é,
o
pensamento em termos de
relações e a variedade de suas
representações incluindo as
simbólicas, as algébricas, as
gráficas, as tabulares e as
geométricas.
Aplicar  Desenvolver raciocínio e a
expressões analíticas para
capacidade de aprender,
modelar e resolver problemas.
formular hipóteses e
02
Compreender
as
prever resultados.
propriedades dos objetos e a
sua posição relativa e
desenvolver
o
raciocínio
espacial
por
meio
de
construções e de formas.
03 Construir e ampliar noções
de variação de grandezas
1

Instrumento(s) e
Procedimentos de Avaliação1

Evidências de Desempenho

 Compreensão,
relacionamento de idéias,
raciocinar e interpretar
situações problemas.

 Resolver exercícios com
precisão, tal como
interpretar esquemas,
desenhos e tabelas, bem
como interpretar um
resultado. Desenvolver e
utilizar a matemática em
seu cotidiano.

 Atividades domiciliares

 Atividades individuais.

 Trabalho e atividades em
grupos.

 Debates, avaliações e
laboratório.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Critérios de Desempenho
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para a compreensão da
realidade e a solução de
problemas
do
cotidiano.
Compreender e fazer uso das
medidas, ou de sistemas
convencionais, para o cálculo
de perímetros, áreas, volumes
e relações entre diferentes
unidades de medida.
04 Ler, construir e interpretar
informações de variáveis
expressas em gráficos e
de  Procurar sistematizar
tabelas.
Fazer
uso
informações relevantes
ferramentas estatísticas para
para a compreensão da
descrever e analisar dados,
situação problema.
realizar inferências e fazer
predições, ato de prever.
Compreender
o
caráter
aleatório e não determinístico
dos fenômenos naturais e
sociais e utilizar os conceitos
e algoritmos adequados para
medidas e cálculos de
probabilidade.

Centro Paula Souza – 2014

 Oficina de matemática
 Disciplina, respeito,
Participação e freqüência.
cooperação, interesse,
iniciativa,
comprometimento, assíduo.



Saber operar
instrumentos de cálculo e
interpretar os resultados.

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Material áudio‐visual
 Uso de laboratório de informática: Portal educacional clickidéia.
 Portal domínio público.
 Portal somatematica.
 Portal – SBM – sociedade brasileira de matemática.
 Portal IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada
 Video. Impa. br
Bibliografia recomendada para alunos:


Matemática Paiva. Editora Moderna – Manoel Paiva (biblioteca)



Matemática completa. Giovanni e Bonjorno. Editora FTD



Fundamentos da matemática elementar. Gelson Iezzi e outros (11 volumes)



Matemática ciência e aplicações. Gelson Iezzi e outros (3 volumes).



Matemática Temas e Metas. Antonio dos Santos Machado.



Matemática na escola do 2º grau. Antonio dos Santos Machado.



Praticando matemática. Álvaro Andrini e Maria José Vasconcellos.



Matemática aula por aula. Benigno Barreto Filho e Cláudio Xavier da Silva.

V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)
 O processo de recuperação será contínuo, visando melhorar a deficiência de aprendizagem
daquele aluno com defasagem de anos anteriores. Um acompanhamento individualizado com
orientação do professor, atividade em grupo socializando o aprendizado, atividades práticas,
interagir estes de maneira eficaz resgatando maneiras propicias para um bom aprendizado.
 Serão elaborados trabalhos, pesquisas, atividades domiciliares, atividades paralelas visando
uma recuperação satisfatória.
 A socialização de conhecimentos entre alunos será fator importante nesta recuperação, sendo
muito importante trabalho em grupo despertando motivação.
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 Utilização de sala ambiente transformando a matemática em uma disciplina contagiante,
ambiente de motivação ao aprendizado do aluno.

VI – Identificação:
Nome do professor: Cirilo Arcanjo Ramos
Assinatura:

Data: 23 / 01 / 2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador:
Assinatura:

Centro Paula Souza – 2014

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec
Etec:Dr Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Educação Fisica
Série: 2ºAno A e B

C. H. Semanal: 2

Professor:Juliana Cristina de Sousa

I – Competências e respectivas habilidades e valores

1

Competências-1-Conhecer e refletir sobre as informações específicas da cultura
corporal.
2-Selecionar estilos e formas de comunicar-se, expressar-se de uma forma eficaz e
ética.
3-Identificar e reconhecer diferenças e similaridades na convivência e nas praticas
pacíficas.
4-Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que
constituem a identidade própria e a dos outros.
Habilidades-1-Representação e comunicaçãoDesenvolver habilidades corporais através dos gestos, comportamento, movimento e
expressão corporal; demonstrar autonomia na elaboração de atividades, iniciativa e
interesse pelas variações de atividades físicas,enquanto objeto de pesquisa e área de
interesse social e de mercado de trabalho promissor.
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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2-Investigação e compreensãoCriatividade reflexão, interpretação e resolução de problemas, articulando e mobilizando
valores como melhoria de suas aptidões físicas e a manutenção ou aquisição de saúde.
3-Contextualização sócio-cultural-convivência participativa e solidária,argumentando e
questionando,compreendendo as diferentes manifestações da cultura
corporal,reconhecendo e valorizando diferenças de desempenho,linguagem e
expressão, passíveis de serem transmitidos através de gerações por meio de
linguagens e significados
Valores-1- Respeito a individualidade,à alteridade e a diversidade no convívio com as
pessoas e com as outras culturas.2-Valorizar a aprendizagem e a pesquisa.3- Interesse
em conhecer os outros.4-Interesse em se autoconhecer.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
Tema 1-Ginástica - Dança:-Conceitos e classificações;
Comunicação verbal e não verbal;
Comunicação verbal e não verbal;
Técnicas e/ou regras;
Aas questões de gênero e inclusão;
A dança e a cultura;
Atividades dirigidas em grupo e individuais
Prática de alongamentos
Exercícios localizados, aeróbicos e
Anaeróbicos.
Atividades rítmicas;
Ensaios para eventos previstos no calendário escolar
Tema 2-Esporte Coletivos – Nos âmbitos: educacional,
participação e competição;
Modalidades;
As capacidades físicas, as técnicas e as regras;
As questões de inclusão e gênero nos esportes coletivos;
As relações de esporte e cultura;
Competição X cooperação;
Os princípios éticos e relações interpessoais no esporte;

1

Relacionar em ordem didática

Procedimentos Didáticos

Aulas teóricas, expositivas
Atividades práticas e direcionadas.
Filmes e divulgação, mitos e verdades
Trabalhos em grupos
Ensaios para eventos previstos no calendário escolar

Atividades grupais teóricas e práticas
Organização, promoção e participação em
campeonatos, torneios, gincanas,
Envolvendo a comunidade escolar.
Visita no Museu do futebol.

Cronograma
Dia / Mês

24 / 01 a 04/ 04

11/ 04 a 13/ 06
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Tema 3- Corpo e movimento: -Aparelho locomotor (anatomia)
Sistemas e suas alterações (fisiologia)
Obtenção/utilização de energia (bioquímica)
Sistema de alavancas (biomecânica)
Corpos, Saúde e beleza – Efeitos do treinamento físico:
fisiológico, morfológicos e psicossociais. Exercício resistido
(musculação) benefícios e riscos à saúde nas varias faixas
etárias
-Mídia- Significado e sentido no discurso das mídias sobre a
ginástica e o exercício físico. O papel da mídia na definição de
modelos hegemônicos de beleza corporal.
-Contemporaneidade-Corpo cultura de movimento, diferença

e preconceito.
Tema 4-Esporte RadicaisNos âmbitos: educacional, participação e competição
Esportes de ação (skate, le pakour..) e de aventura (rapel,
arvorismo)
As capacidades físicas, as técnicas e as regras
Espaço, materiais e segurança
A questão da inclusão
Como a o esporte radical se apresenta na mídia

Pesquisa e projetos
Atividades práticas e coletivas
Atividades para compreensão das várias idades.
Filmes e divulgação, mitos e verdades
Trabalhos em grupos

Aulas teóricas, expositivas
Atividades práticas e direcionadas.
Filmes e divulgação, mitos e verdades
Trabalhos em grupos

Atividades grupais teóricas e práticas
Organização, promoção e participação
Visita no Parque Intervales.

17 / 07 a 25 / 09

17 / 07 a 25 / 09

02 / 10 a 12 / 12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Indicadores de Domínio

1-Assumir uma postura
ativa na prática das
atividades físicas,
consciente da importância
delas na vida do cidadão.
2-Compreender o
funcionamento do
organismo humano de
forma a reconhecer e
modificar as atividades
corporais, valorizando-se
como melhoria de suas
aptidões físicas.
3-Desenvolver as noções
continuadas de esforço,
intensidade e freqüência,
aplicando-as em suas
práticas corporais.
4-Conhecer, compreender,
discutir, modificar e aplicar
regras de jogos e

Respeito com o grupo e com
a individualidade.
Respeitar regras de conduta,
convivência e normas.
Participação efetiva e
presença nas aulas.

1

Cooperação e solidariedade
com o grupo.

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
Observação de como o
aluno interage agrupar
Os mais tímidos,
desenvolver
Trabalhos em grupo.
Avaliar parte teórica com
provas e menções.
Avaliar o desempenho e a
participação nas atividades
práticas.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de Desempenho

Desempenho satisfatório nas
atividades propostas.
Compreensão nas
atividades realizadas
Utilização de linguagem
Corporal.
Desenvolvimento motor.

Evidências de
Desempenho
Iniciativa, participação e
responsabilidade nas
atividades.
Capacidade de resolver
problemas com criatividade,
bom senso.
Mobilizar valores próprios
E da coletividade.
Desempenhar e participar
De atividades junto à
comunidade escolar.
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atividades corporais
pareadas nos valores
humanos.
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Vídeos – Filmes – O poder do Ritmo, TV escola, Corpo humano, Ginástica, esportes e Dança.
Livros – Voleibol - futsal-basquete (histórico e regras oficiais) Editora Sprint – Educação Física e
Desportos _ Editora Saraiva
Revistas - Saúde, Boa Forma, Corpo, Veja – Editora Abril
Jornais – reportagens atuais a tudo que se refere a saúde , corpo, atividades físicas,esportes e
qualidade de vida.- Sites da internet
V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)

Trabalhos específicos da dificuldade apresentada
Recuperação contínua e diferenciada

VI – Identificação:
Nome do professor:Juliana Cristina de Sousa
Assinatura:

Data:

VII – Parecer do Coordenador de Curso:
.

Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec
Etec DR. CELSO CHARURI
Código: 124

Código: 124

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias
Componente Curricular: História
Série: 2º ano A/B

Série: 2º ano A/B

Professor: Jonatas Francisco Ferraz

I – Competências e respectivas habilidades e valores

1

Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas
manifestações específicas.
HABILIDADES
- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de
documentos de natureza diversa.
- Colher dados e informações através de entrevistas.
- Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e interesses
dos seus emissores.
- Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência.
- Analisar e avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes.
- Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes linguagens.
ATITUDES E VALORES
- Agir segundo princípios éticos e cidadãos.
- Refletir antes de formular juízos de valor.
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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- Consideração e respeito pelo outro em sua individualidade e como sujeito de direitos, deveres,
características pessoais e cultura própria.
Competência: Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus
códigos.
HABILIDADES
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas,
depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações
desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da pesquisa.
- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e crítica de idéias
expressas de formas diversas.
- Compreender textos em línguas estrangeiras.
- Expressar-se através de mímica, música, dança etc.
- Interpretar expressões linguísticas (em língua nacional ou estrangeira) considerando seu
contexto sociocultural.
VALORES E ATITUDES
- Curiosidade.
- Gosto pelo aprender.
- Hábito de pesquisar.
Competência: Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que
constituem a identidade própria e a dos outros.
HABILIDADES
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Diferenciar, classificar e relacionar entre si características humanas genéticas e culturais.
- Identificar os processos sociais que orientam a dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
- Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, folclore para compreensão da formação das
identidades.
- Reconhecer fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem ou influenciam nas
relações humanas.
- Auto observar-se, autoanalisar-se e auto avaliar-se estabelecendo a relação entre a herança
genética e a influência dos processos sociais na construção da identidade pessoal e social.
VALORES E ATITUDES
- Interesse em autoconhecer-se.
- Interesse em conhecer os outros.
- Respeito às diferenças e tratar a todos como iguais.
Competência: Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas,
entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de
paradigmas e percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em suas relações
com as transformações sociais.
HABILIDADES
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Perceber e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e
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intervenção e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático.
- Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais.
- Comparar e relacionar as características, métodos, objetivos, temas de estudo, valorização,
aplicação etc. das ciências na atualidade e em outros momentos sociais.
- Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos processos
sociais.
- Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e relacionar
questões sociais e ambientais.
- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o
passado.
- Reconhecer e respeitar os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do
desenvolvimento científico e tecnológico.
- Valorizar, respeitar, preservar e interrelacionar o patrimônio cultural nacional e o estrangeiro.
- Saber distinguir variantes lingüísticas e perceber como refletem a forma de ser, pensar e sentir
de quem as produz.
VALORES/ATITUDES
- Curiosidade e gosto pelo aprender e pela pesquisa.
- Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas.
- Reconhecimento, respeito e defesa dos direitos e deveres humanos e de cidadania.
- Interesse pela realidade em que vive.
- Ética.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos

Cronograma
Dia / Mês

Tema 5 – Características da sociedade global
Novas tecnologias de informação, comunicação e transporte.
Economia globalizada, cultura mundializada e novas formas de
dominação imperialista.
Hábitos, estilos de vida, mentalidades: mudanças, rupturas e
permanências.
O trabalho na cidade e no campo: mudanças, rupturas e
permanências.
Contrastes econômicos e sociais.
Tendências, organizações e conflitos políticos nos tempos da
globalização.

1

Relacionar em ordem didática

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas e
Visita cultural ao museu do Ipiranga etc.

23/01/2014 a 30/04/2014
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Tema 6 - As origens da sociedade tecnológica atual
O liberalismo
A 2ª e a 3ª Revoluções Industriais
O fordismo e o taylorismo
Movimentos operários e camponeses (fundamentação teórica,
organização e luta)

Leitura do livro indicado, relatório de leitura, exercícios de fixação,
pesquisa na internet e ou bibliotecas, discussão, seminários e
sistematização dos resultados obtidos, seminários apresentação de
um projeto interdisciplinar utilizando de varias linguagens
(musicas, pinturas, teatralização, etc)

01/05/2014 a 14/07/2014

Reflexão concernente ao assunto, Leitura do livro indicado,
relatório de leitura, exercícios de fixação, pesquisa na internet e ou
bibliotecas, discussão, seminários e sistematização dos resultados
obtidos, seminários a projeto interdisciplinar que será apresentado
na Semana do Ensino Técnico, que devera abordar algum tema
tratado durante o ano letivo

01/08/2014 a 30/09/2014

Tema 7 - 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
Tema 8 - Ditaduras: Vargas e Militar
Características comuns e peculiaridades dos dois períodos
Os contextos nacionais e internacionais em cada um dos períodos
Industrialização, trabalho
Atuação política: repressão e resistência

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas, filmes, documentários e
etc.

01/10/2014 a 12/12/2014
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência
Compreender as ciências, as
artes e a literatura como
construções humanas,
entendendo como elas se
desenvolveram por
acumulação, continuidade
ou ruptura de paradigmas e
percebendo seu papel na
vida humana em diferentes
épocas e em suas relações
com as transformações
sociais.

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

Argumentação pertinente e
coerente frente ao questionamento
proposto. Aplicação de
conhecimentos na solução de
problemas.
Pertinência e organização de texto
escrito, da apresentação oral, etc

A partir de uma situação problema,
o aluno devera: observar
determinado fenômeno,
objeto,comportamento, processo e
etc.
Durante certo período, identificar e
analisar característica,
regularidades e transformações
observadas;
Obter outros dados em diferentes
fontes; organizá-los, interpretá-los;
Construir e aplicar conceitos.

Compreender os elementos
cognitivos, afetivos, físicos,
sociais e culturais que
constituem a identidade
própria e a dos outros.

1

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de Desempenho
Clareza, criticidade, precisão e
coesão nos argumentos e textos
apresentados.
Comportamento ético,
generosidade, liderança nas
atividades em grupos e coletivas.
Complexidade e historicidade na
elaboração de textos e argumentos
apresentados.
Interesse e perseverança nos
projetos de pesquisa

Evidências de
Desempenho
Síntese (oral e escrita) das
propostas de soluções dos
problemas em relação:
a) As fontes consultadas
b) As informações
Selecionadas e organizadas
Independência intelectual.
Convivência ética, ecológica e
democrática
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Textos, artigos de jornais e revistas, livros, Internet, Filmes,
documentários, palestras e livros didáticos.
Utilização do Portal do Clickideia.
Bibliografia:
LOPEZ, Luiz Roberto. História da América Latina. 4 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998.
__________________. História do Brasil Colonial. 3 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1984.
__________________. História do Brasil Contemporâneo. 3 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.
__________________. História do Brasil Imperial. 3 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.
SINGER, Paul. A formação da classe operária. São Paulo: Atual/ Campinas: Univ. Est. de Campinas,
1988
CAMPOS, Flávio de e MIRANDA, Renan Garcia. Oficina de História – História Integrada. São Paulo:
Moderna,
2000.
COSTA, Luís César Amad e MELLO, Leonel Itaussu A. História do Brasil. 2 ed. São Paulo: Scipione,
1991.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

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

Identificar as dificuldades e necessidades do aluno para planejar novas estratégias.
Estimular ainda mais o aluno nas discussões e na elaboração das atividades propostas
* Acompanhamento individualizado com atividades diferenciadas
*Avaliação diagnostica
* Tarefas para casa com freqüência
* Pesquisa dirigida
* Formação de Grupos de estudo
* Participação na Semana Paulo Freire (maio)
* Haverá nos meses de junho e novembro Avaliação Interdisciplinar.
* Participação no Projeto: Cidadania e Solidariedade na Semana Paulo Freire
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* Será trabalhado assuntos pertinentes a Ética e Cidadania durantes as aulas.

VI – Identificação:
Nome do professor: Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Matemática
Série: 2ª série do E. M.

C. H. Semanal: 3 aulas por turma

Professor: Cirilo Arcanjo Ramos

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
01 - Competência de área I
 Desenvolver o raciocínio quantitativo, a capacidade de expressão, capacidade de
compreensão, capacidade de argumentação, capacidade propositiva, capacidade de
contextualizar e capacidade de abstrair e o pensamento funcional, isto é, o pensamento em
termos de relações e a variedade de suas representações incluindo as simbólicas, as
algébricas, as gráficas, as tabulares e as geométricas. Aplicar expressões analíticas para
modelar e resolver problemas.
Habilidades e valores.
•

1

Rever função exponencial e logarítmica.

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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•

Rever a identificação de propriedades comuns entre triângulos comparando as
medidas de lados e ângulos

•

Rever Perímetro e áreas de diferentes triângulos segundo seus lados e seus ângulos

•

Rever a utilização da razão comprimento pelo diâmetro de uma circunferência
(PI) no cálculo de área de setor circular, circunferência e perímetro.

•

Rever problemas em diferentes contextos, que envolvam relações trigonométricas
no triângulo retângulo

•

Identificar as principais características da função senoidal.

•

Identificar domínio e imagem das funções y = sen(x); y = cós(x) e y = tang(x)

•

Identificar Gráficos das funções y = sen(x), y = cos(x); y = tang(x)

•

Identificar as propriedades das funções citadas acima.

•

Desenvolver exercícios sobre equação trigonométrica no intervalo dado

02 - Competências de área II
 Compreender as propriedades dos objetos e a sua posição relativa e desenvolver o
raciocínio espacial por meio de construções e de formas.

Habilidades e valores.
•

Utilizar relações trigonométricas em situação contextualizada que envolva a
resolução de um triângulo qualquer.

•

Resolver equações trigonométricas simples, compreendendo o significado das
condições dadas e dos resultados obtidos.

•

Resolver matrizes e conhecer suas operações principais.

•

Associar uma matriz a um sistema linear.

•

Resolver sistema de equações lineares simples e o classificar de acordo com o
número de soluções.

•

Aplicar corretamente as propriedades de determinantes sobre uma matriz de
ordem quadrada.

•

Suas principais formas e características.

•

Utilizar propriedades das matrizes para resolver sistemas lineares.

•

Resolver situações problemas por intermédio de sistemas lineares até terceira
ordem.
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03 - Competências de área III
 Construir e ampliar noções de variação de grandezas para a compreensão da
realidade e a solução de problemas do cotidiano. Observar e constatar a presença, na
natureza ou na cultura, de uma diversidade de formas geométricas e utilizar
conhecimentos algébricos, geométricos e estatísticos para a leitura, compreensão e
ação sobre a realidade

Habilidades e valores.
• Utilizar instrumentos para efetuar contagens, como árvore de possibilidades e
tabela de dupla entrada.
• Utilizar o princípio multiplicativo na resolução de problema de contagem.
• Realizar contagem, aplicando o princípio multiplicativo e a divisão para reduzir
agrupamentos repetidos.
• Aplicar os raciocínios combinatórios aditivos e/ou multiplicativo na resolução de
situações-problema.
• Utilizar instrumentos para efetuar contagens, como árvore de possibilidades e
tabela de dupla entrada.
• Utilizar princípio multiplicativo na resolução de problemas de contagem.
• Realizar contagens, aplicando o princípio multiplicativo e a divisão para reduzir
agrupamentos repetidos.
04 - Competências de área IV
 Ler, construir e interpretar informações de variáveis expressas em sólidos e volume.
Fazer uso de ferramentas espaciais para descrever e analisar dados, realizar
inferências e fazer predições, ato de prever. Compreender o caráter aleatório e não
determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar os conceitos e algoritmos
adequados para medidas e cálculos de probabilidade.
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Habilidades e valores.
• Resolver situação-problema que envolve o cálculo de áreas (total ou lateral) de
poliedros.
• Resolver situação-problema que envolve o cálculo de volumes de prismas ou pirâmides.
• Identificar figuras tridimensionais quanto a atributos como concavidade, dimensão,
forma, número de vértices, número de faces.
• Relacionar uma figura tridimensional com sua planificação.
• Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações.
• Resolver problemas envolvendo as relações métricas fundamentais (comprimento, áreas
e volumes) de sólidos como prisma e o cone.
• Resolver problemas envolvendo relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e
volumes) da esfera e de suas partes.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

 Revisão equação exponencial graus, função exponencial e
logarítmica.
 Revisão principais características de um triângulo
 Razões trigonométricas no triângulo retângulo
 Arcos trigonométricos
 Programas gráficos: Graphmatica, geogebra; outros.
 Funções circulares; identidade trigonométrica
 Equações trigonométricas, transformações e inequações
trigonométricas.

Procedimentos Didáticos 2

• Referencial para observação de possíveis revisões de
conteúdos anteriores.
• Atividades em grupo e individual, debate para análise de
resultado, comparação de resultados e avaliação por
item concluído
• Aula expositiva com uso de Datashow e Notebook,
atividades domiciliares e fórum em grupo com
apresentação das atividades em software
• Aulas expositivas, exercícios de fixação, trabalhos
individuais, trabalhos em grupo, atividades domiciliares
e avaliação por item trabalhado.

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

Cronograma
Dia / Mês

23 / 01 a 29/ 04
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 Matrizes
 Determinantes
 Sistemas Lineares
 Análise combinatória – Princípio de contagem e princípio
multiplicativo de contagem

Centro Paula Souza – 2014

• Aulas expositivas, exercícios de fixação, trabalhos
individuais, trabalhos em grupo, atividades domiciliares
e avaliação por item trabalhado.

05 / 05 a 26/ 08
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•

Aulas expositivas, exercícios de fixação, trabalhos
individuais, trabalhos em grupo, atividades

 Geometria plana

domiciliares e avaliação por item trabalhado.
•

 Geometria espacial

Aula expositiva com uso de Datashow e Notebook,
atividades domiciliares e fórum em grupo com
apresentação das atividades em software

•

Uso de instrumentos de desenho: Esquadros,
compasso, régua, transferidor, borracha e lapiseiras.
Papel cartão, papel quadriculado, etc.

Centro Paula Souza – 2014

01/ 09 a 12 / 12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

 01
Desenvolver
o
raciocínio quantitativo e
o pensamento funcional,
isto é, o pensamento em
termos de relações e a
variedade
de
suas
representações incluindo
as
simbólicas,
as  Desenvolver raciocínio e a
capacidade de aprende,
algébricas, as gráficas, as
formular hipóteses e prever
tabulares
e
as
resultados.
geométricas.
Aplicar
expressões
analíticas
para modelar e resolver
problemas.
 02
Compreender as
propriedades dos objetos
e a sua posição relativa e
desenvolver o raciocínio
espacial por meio de
construções e de formas.
 03 Construir e ampliar
noções de variação de
1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

Evidências de Desempenho

 Atividades domiciliares

 Atividades individuais.

 Trabalho

 Atividades em grupos.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio
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Critérios de Desempenho

 Compreensão,
relacionamento de idéias,
raciocinar e interpretar
situações problemas.

 Resolver exercícios com
precisão, tal como
interpretar esquemas,
desenhos e tabelas, bem
como interpretar um
resultado. Desenvolver e
utilizar a matemática em
seu cotidiano.
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grandezas
para
a
compreensão
da
realidade e a solução de
problemas do cotidiano.
Compreender e fazer uso
das medidas, ou de
sistemas convencionais,
para o cálculo de
perímetros,
áreas,
volumes e relações entre
diferentes unidades de
medida.
 04 Ler, construir e  Procurar sistematizar
interpretar informações
informações relevantes
de variáveis expressas em
para a compreensão da
gráficos e tabelas. Fazer
situação problema.
uso
de
ferramentas
estatísticas
para
descrever e analisar
dados,
realizar
inferências
e
fazer
predições, ato de prever.
Compreender o caráter
aleatório
e
não
 Verificar coerência
determinístico
dos
interpretando os
fenômenos naturais e
resultados
sociais e utilizar os
conceitos e algoritmos
adequados para medidas
e cálculos de

Centro Paula Souza – 2014

 Debates

 Disciplina, respeito,
cooperação, interesse,
iniciativa, assíduo.
 Saber operar instrumentos
de cálculo.

 Avaliações e laboratório.

 Pesquisas
 Interpretar os resultados
 Oficina de matemática
 Participação e freqüência.

 Ser comprometido com
os estudos
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probabilidade.

Centro Paula Souza – 2014

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Material áudio-visual
 Uso de laboratório de informática: Portal educacional clickidéia.
 Portal domínio público.
 Portal somatematica.
 Portal – SBM – sociedade brasileira de matemática.
 Portal IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada
 Video. Impa. br
Bibliografia recomendada para alunos:
•

Matemática Paiva. Editora Moderna – Manoel Paiva (biblioteca)

•

Matemática completa. Giovanni e Bonjorno. Editora FTD

•

Fundamentos da matemática elementar. Gelson Iezzi e outros (11 volumes)

•

Matemática ciência e aplicações. Gelson Iezzi e outros (3 volumes).

•

Matemática Temas e Metas. Antonio dos Santos Machado.

•

Matemática na escola do 2º grau. Antonio dos Santos Machado.

•

Praticando matemática. Álvaro Andrini e Maria José Vasconcellos.

•

Matemática aula por aula. Benigno Barreto Filho e Cláudio Xavier da Silva.

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

 O processo de recuperação será contínuo, visando melhorar a deficiência de aprendizagem
daquele aluno com defasagem de anos anteriores. Um acompanhamento individualizado com
orientação do professor.
 Serão elaboradas atividades paralelas visando uma recuperação satisfatória.
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 A socialização de conhecimentos entre alunos será fator importante nesta recuperação, sendo
muito importante trabalho em grupo despertando motivação.

VI – Identificação:
Nome do professor: Cirilo Arcanjo Ramos.
Assinatura:

Data: 23 / 01 / 2014.

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador:
Assinatura:

Centro Paula Souza – 2014

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

Etec Doutor Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Filosofia
Série: 2° A e 2° B

C. H. Semanal: 01

Professor: Fernando Batista de Campos

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1

1.1 Competência: - Reconhecer e compreender a terminologia empregada
nos textos filosóficos;
Habilidades
• Ler textos filosóficos, de modo significativo;
• Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo;
• Questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária;
• Identificar diferentes conceitos de liberdade com base em algumas teorias filosóficas;
• Relacionar liberdade à solidariedade;
• Desenvolver habilidades de leitura, escrita e planejamento investigativo para autonomia
intelectual;
• Relacionar ética e moral.
Habilidades - Refletir sobre a ética na perspectiva do indivíduo que se percebe como
parte da natureza e da sociedade;
• Refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e
pelas demais pessoas e seres da natureza;
• Identificar diferentes concepções de indivíduo;
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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• Identificar as subjetividades como resultado de construção social;
• Identificar processos sociais merecedores de crítica;
• Expressar, por escrito e oralmente, uma reflexão que inclua compreensão aprofundada
dos conceitos de indústria cultural e alienação moral;
• Construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e
preconceitos;
• Analisar a condição dos seres humanos a partir de reflexão filosófica sobre diferenças
e igualdades entre homens e mulheres;
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos 2

Cronograma
Dia / Mês

Tema 5 - Teoria do Conhecimento e a Verdade
Fontes do Saber
A questão gnosiológica (Gnosiologia) e reflexão filosófica;
Cepticismo;

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e
atividades práticas, exercícios de fixação, pesquisas e etc.

23/01 a 14/03

Verdade
Conhecimento e a revolução cientifica;
Tema 6 – A Lógica
Proposições e argumentos Lógicos
Argumentação
Indução e dedução
Sofismas e falácias
Lógica tradicional e lógica matemática

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

Leitura do livro indicado, relatório de leitura, exercícios de
fixação, pesquisa na internet e ou bibliotecas, discussão,
seminários e sistematização dos resultados obtidos,
seminários apresentação de um projeto interdisciplinar
utilizando de varias linguagens (musicas, pinturas,
teatralização, etc)

17/03 a 13/06

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Tema 7 – O conhecimento Mítico e o Etnoconhecimento
O mito
Funções, características do mito
O mito hoje
Fabricações dos mitos

Reflexão concernente ao assunto, Leitura do livro indicado,
relatório de leitura, exercícios de fixação, pesquisa na
internet e ou bibliotecas, discussão, seminários e
sistematização dos resultados obtidos, seminários a projeto
interdisciplinar que será apresentado na Semana do Ensino
Técnico, que devera abordar algum tema tratado durante o
ano letivo

17/07 a 02/10

Tema 8 – Conhecimento Científico
O que é a ciência
Método científico
Leis, teorias e os paradigmas da ciência
Além do método, a imaginação e a criatividade
Epistemologia contemporânea

Centro Paula Souza – 2014

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e
atividades práticas, exercícios de fixação, pesquisas, filmes,
documentários e etc .

06/10 a 12/12

Administração Central
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência
- Reconhecer e compreender
a terminologia empregada
nos textos filosóficos;

Indicadores de Domínio

Argumentação pertinente e
coerente
frente
ao
questionamento
proposto.
Aplicação de conhecimentos
- Argumentar com clareza e
concisão, expondo suas ideias na solução de problemas.
Pertinência e organização de
oralmente ou por escritos;
texto escrito, da apresentação
- Correlacionar os
oral, etc
conhecimentos filosóficos
adquiridos à realidade
presente.

1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
A partir de uma situação
problema, o aluno devera:
observar determinado
fenômeno,
objeto,comportamento,
processo e etc.
Durante certo período,
identificar e analisar
característica, regularidades e
transformações observadas;
Obter outros dados em
diferentes fontes; organizá-los,
interpretá-los;
Construir e aplicar conceitos.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio
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Critérios de Desempenho
Clareza, criticidade, precisão e
coesão nos argumentos e
textos apresentados.
Comportamento
ético,
generosidade, liderança nas
atividades em grupos e
coletivas.

Evidências de Desempenho
Síntese (oral e escrita) das
propostas de soluções dos
problemas em relação:
a) As fontes consultadas
b) As informações

Selecionadas e organizadas
Complexidade e historicidade Independência intelectual.
na elaboração de textos e
argumentos apresentados.
Convivência ética, ecológica e
democrática
Interesse e perseverança nos
projetos de pesquisa

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Textos, artigos de jornais e revistas, livros, Internet, Filmes, documentários, palestras e livros didáticos.
Utilização do Portal do Clickideia.

Bibliografia:
Aristóteles. Poética
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia São Paulo: Ática, 2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda;
Martins, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: Editora Moderna. 1994
BAKOS, Margareth. Fatos e mitos dos antigos
EPINOSA, Fernanda. Antologia e textos filosóficos

V – Estratégias de Recuperação Contínua
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua: Identificar

(para

alunos

com

baixo

as dificuldades e necessidades do aluno para

planejar novas estratégias.
Estimular ainda mais o aluno nas discussões e na elaboração das
atividades propostas
Recuperação paralela: O aluno terá acompanhamento paralelamente através de
pesquisas, relatórios e trabalhos quando apresentar dificuldades no
conteúdo ou quando solicitar a ajuda do professor.
VI – Identificação:
Nome do professor: Fernando Batista de Campos
Assinatura:

Data: 03/02/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data:

28
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Geografia
Série 2º A e 2º B

C. H. Semanal: 02

Professor: Fernando Batista de Campos

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
Competências: Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos
fatores que nela intervêm como produtos da ação humana
Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem
a identidade própria e a dos outros
Habilidades: Identificar as condições em que os indivíduos podem atuar mais
significativamente como sujeitos ou mais significativamente como produtos dos
processos históricos
Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu
desenvolvimento científico e tecnológico
Identificar os processos sociais que orientam a dinâmica dos diferentes grupos de
indivíduos
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional –GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

Reconhecer fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem ou
influenciam nas relações humanas
Valores: Valorização da colaboração de diferentes povos, etnias, gerações na construção
do patrimônio cultural da Humanidade
Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos 2

Cronograma
Dia / Mês

Análise de mapas
Tema 4 – Construção espacial das sociedades pelo homem

Território brasileiro

Leitura de textos
Atividades

23/ 01 a 28/ 02

Leitura de textos
Tema 5 - Os espaços e os homens

O Brasil no sistema internacional

Pesquisas
Debates

06/ 03 a 04/ 04

Leitura de textos
Tema 5 - Os espaços e os homens

Os circuitos da produção

Debates
Exercícios

07/ 04 a 09/ 05

Análise de mapas
Tema 6 - O espaço nas modernas sociedades industriais

Redes e hierarquias urbanas

Leitura de textos
Debates

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

12/ 05 a 13/ 06
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Tema 7 - A formação e mundialização do espaço das sociedades
contemporâneas

Dinâmicas demográficas

Leitura de textos
Análise de mapas

Tema 7 - A formação e mundialização do espaço das sociedades

Leitura de textos

contemporâneas

Análise de mapas

Dinâmicas sociais

Debates

Tema 8 - Os problemas do espaço mundializado

Análise de mapas

Recursos naturais e gestão do território

Leitura de textos

Centro Paula Souza – 2014

17/ 07 a 02/ 10

06/ 10 a 13/ 11

14/11 a12/12
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III - Plano de Avaliação de Competências

Compreender a sociedade,

Identificar as condições em

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Critérios de Desempenho
Avaliação 1
Elaboração de quadro síntese Coerência com o tema e os

sua gênese, sua

que os indivíduos podem

Trabalho em grupo

transformação e os
múltiplos fatores que nela

Competência

Indicadores de Domínio

Evidências de Desempenho
Síntese oral ou escrita do

critérios propostos

tema trabalhado

atuar mais significativamente Trabalho individual

Clareza de idéias

Questionamento oportuno

como sujeitos ou mais

Relatório

apresentadas

Resumo de textos

intervêm como produtos da significativamente como

Avaliação dissertativa

Produção de textos objetivos Redação própria

ação humana

Trabalho individual

e claros

produtos dos processos

Compreender os elementos históricos

Clareza de idéias

cognitivos, afetivos,

Identificar as relações

apresentadas

físicos, sociais e culturais

existentes entre os diferentes

que constituem a

tipos de sociedade e seu

identidade própria e a dos

desenvolvimento científico e

outros

tecnológico
Identificar os processos
sociais que orientam a

1

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Fontes consultadas
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dinâmica dos diferentes
grupos de indivíduos
Reconhecer fatores sociais,
políticos, econômicos,
culturais que interferem ou
influenciam nas relações
humanas

Centro Paula Souza – 2014

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro didático:
Geografia geral e do Brasil: ensino médio. LUCCI, E.A.; BRANCO, A. L.; MENDONÇA, C.
1.ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. MOREIRA, J. C.; SENE, E. São
Paulo: Scipione, 2007.
Filmes, jornais, revistas
Atlas e mapas
Portal Clickideia: http://www.clickideia.com.br
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
É contínua, durantes as aulas, com atividades diárias direcionadas a sua recuperação e paralela,
extraclasse, desenvolvida mediante leituras complementares, pesquisas, resolução de listas de
exercícios etc.

VI – Identificação:
Nome do professor: Fernando Batista de Campos
Assinatura:

Data: 03/02/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador (a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 03/02/2014
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

Etec Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Espanhol
Série: 2º A/B

C. H. Semanal: 02

Professor: Roberta Mendes de Jesus

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
- Comunicar-se em escrito ou oralmente no idioma estrangeiro.
- Utilizar estratégias verbais e não verbais para favorecer e efetivar comunicação
e alcançar o efeito pretendido, tanto na produção quanto na leitura de texto.
- Utilizar as línguas estrangeiras como instrumento de acesso: à pesquisa, à
consulta de sites na Internet e outras fontes; a diferentes manifestações culturais
de outros povos, expressas em suas próprias línguas.
Comunicar-se em situações simples do cotidiano.
-Apresentar-se informalmente, formalmente e dar informações pessoais;
- Escrever mensagens de e-mails breves e cartas informais; compreender frases
e
vocabulários sobre temas de interesse pessoal.
-Extrair informações de textos técnicos específicos da área. Reconhecer as
diferenças
fonéticas elementares do idioma.
1.2 Competência:
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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Usar a Língua Espanhola como instrumento de acesso a informações, a outras
culturas ou etnias e para comunicação interpessoal.
Comunicar-se em escrito e ou oralmente no idioma estrangeiro em nível básico.
Utilizar estratégias verbais e não verbais para favorecer e efetivar a
comunicação e alcançar o efeito pretendido, tanto na produção quanto de textos.
Utilizar sites da internet para pesquisa e como instrumento de acesso a
diferentes manifestações culturais de outros povos, expressas em suas próprias
línguas.
1.3 Competência:
Competência: Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos,
expressões algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc.
Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos da linguagem relacionando
textos com sites contextos, segundo os seguintes aspectos: Natureza, função.
Organização, estrutura, conduções de produção e de recepção.

Habilidades:
Traduzir mensagens de uma para outras formas de linguagem.
- Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens (simbólicas) e viceversa.
- Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos
socioeconômicos, científicos ou cotidianos.
- Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, diagramas,
fórmulas, tabelas, gráficos, plantas, mapas, cartazes sinalizadores, linhas do tempo,
esquemas, roteiros, manuais etc.
- Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons adequados para ilustrar e expressar
idéias.
- Observar e constatar a presença, na natureza ou na cultura, de uma diversidade de
formas geométricas e utilizar o conhecimento geométrico para leitura, compreensão e
ação sobre a realidade.
- Apreciar produtos de arte tanto para a análise e pesquisa quanto para a sua fruição.
- Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para pesquisar, representar
e comunicar ideias.
- Discernir e interpretar informações específicas da cultura corporal e utilizá-las para
comunicação e expressão.
-Utilizar conhecimentos, naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes linguísticas, de
registro ou de estilo..
- Explorar as relações entre linguagem coloquial e formal.
Valores e atitudes:
Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e
conteúdos de suas comunicações.
- Gosto pelo aprender.
- Versatilidade e criatividade.
a) Valorização das manifestações culturais de outros povos.
b) Interesse em conhecer a realidade.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
APRESENTAÇÃO DAS BASES TECNOLOGICAS
EL ALFABETO
SALUDOS
DELETREAMENTO Y PRONUNCIA

Procedimentos Didáticos 2
Aulas expositivas/dialógicas.

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.

Cronograma
Dia / Mês
04 /02 a 11/ 02

18/02 a 25/02

CONOCIENDO LOS PRONOMBRES PERSONALES
VERBOS SER, ESTAR Y TENER

Lista de exercícios

LOS PAISES HISPANOHABLANTES
CONOCIENDO

Aulas expositivo-dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.

18/03 a 08 /04

PELICULA ‘“BULLYING”

Aulas interativas com o trabalho das quatro
habilidades ( ouvir, assimilar,falar,registrar)

15/04 a 29/04

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

11/03 a 11/03
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LOS PRONOMBRES SUJETO
VERBOS EN PRESENTE
LOS NUMERALES

ACTIVIDADES CLICKIDEIAS
EJERCICIOS COM LOS VERBOS REGULARES EN
PRESENTE DE INDICATIVO

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios

29/04 a 20/ 05

Lista de exercícios
27/05 a 10/ 06

FORMAS PRONOMINALES
DE TÚ A USTED- PRONOMBRES DE TRATAMIENTO

Técnicas de investigação diagnóstica, questões
individuais e em grupo.

22/07 a 29/07

GENERO Y NUMERO DE LOS SUSTANTIVOS
HETEROGENERICOS

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios

05/08 a 12/08

PELICULA “EVA-UN NUEVO RECOMIEZO”

Aulas interativas com o trabalho das quatro
habilidades
( ouvir, assimilar,falar,registrar)

QUESTIONES PREPARATORIAS PARA VESTIBULAR Y
ENEM- EJERCICIOS CLICKIDEIA

Lista de exercícios

Centro Paula Souza – 2014

19/08

26/08 a 02/09
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Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios

09/09 a 16/09

LOS INDEFINIDOS –LIBRO ESCUELA
PREPOSICIONES
VERBOS HABER Y TENER ESTAR
QUESTION ENEM

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios
Uso dos computadores da U.E

23/09 a 30/09

GERUNDIO

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios

07/09 a 14/09

FORMA IMPERSONAL VERBO HABER

PRETERITO IMPERFECTO
MUY Y MUCHO

PRETERITO PERFECTO COMPUESTO

PRETERITO INDEFINIDO

Centro Paula Souza – 2014

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios
Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios
Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios

21/09 a 04/10

14/10 a 28/10

04/11 a 25/11
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FUTURO IMPERFECTO
ACENTUACIÓN

Centro Paula Souza – 2014

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios

02/12 a 09/12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Comunicar-se em
escrito e/ou oralmente
no idioma estrangeiro
em nível básico
Utilizar estratégias
verbais e não verbais
pra favorecer e efetivar
a comunicação e
alcançar o efeito
pretendido, tanto na

Indicadores de Domínio

Domínio de técnicas de
leitura .
Percepção de vocabulário
específico.
Análise e interpretação de
textos.
Conhecimento da
formação e aplicação dos
tempos verbais.
Domínio na interpretação
de textos e da utilização
da gramática nos
exercícios propostos em
sala de aula.

produção quanto leitura
de textos.
Analisar, interpretar e
aplicar os recursos
1

Distinção das variantes
linguísticas.
Escolha do vocábulo que
melhor reflita a idéia que
pretenda comunicar.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
a. Propor uma
situação problema
que possa ser
solucionada a partir
da leitura e
interpretação de um
texto e que
demande a
elaboração de um
discurso oral ou
escrito.
b. Exercícios escritos
que utilizem a
utilização correta
dos tempos verbais
trabalhados.
c. Análise do portfólio
do aluno

Critérios de
Desempenho
Responder e argumentar
satisfatoriamente.

1. Conteúdo
2. Apresentação

Saber utilizar
corretamente os meios de
informação para
construção do próprio
conhecimento

Evidências de
Desempenho
Conseguir ler e interpretar
os textos propostos em
língua espanhola,
aplicando as técnicas de
leitura, fazendo uso de
seu conhecimento prévio
e utilizando palavras
chaves para sua
compreensão.
Compreender a formação
dos tempos verbais em
língua espanhola e sua
correta aplicação dentro
das sentenças.
Produzir textos de nível
básico em língua
espanhola com uso
satisfatório dos

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Escolha dos mecanismos
de coesão e coerência na
linguagem relacionando
produção em Língua
Espanhola.
textos com seus
expressivos da

contextos, segundo os
seguintes aspectos:
natureza, função,
organização, estrutura,

Critério na escolha e
utilização de produtos
oferecidos pelos meios de
comunicação e
informação.

condições de produção
e de recepção.
Utilizar conhecimentos
de diferentes naturezas
e áreas numa
perspectiva
interdisciplinar
Utilizar os meios de
comunicação como
objetos e campos de
pesquisa

Centro Paula Souza – 2014

mecanismos de coesão e
coerência bem como dos
aspectos normativos da
língua .

Realizar pesquisas em
sites de língua espanhola
sobre assuntos variados.

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Enlaces - Español para Jóvenes Brasileiros – Volumen 1
Autor: Osman, Soraia; Elias, Neide; Izquierdo, Sonia; Reis, Priscila
Editora: Sgel - Sbs
Síntesis - Curso de Lengua Española Vol. 1 y 2
Ivan Martin - Editora Atica-1ª edição.2011
Folhas impressas com a teoria gramatical e listas de exercícios
Revistas, jornais e internet- Fonte Instituto Cervantes ES
V – Estratégias de Recuperação Contínua
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

(para

alunos

com

baixo

Recuperação contínua e paralela por meio de instrumentos diferenciados.
VI – Identificação:
Nome do professor:Roberta Mendes de Jesus
Assinatura:

Data:03/02/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:
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Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Inglês
Série 2º A/B

C. H. Semanal 2

Professor: Roberta Mendes de Jesus

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
FUNÇÃO 1. REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO- SEGUNDO ANO
Competência: Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes
linguagens e suas manifestações específicas.
HABILIDADES
- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica
de documentos de natureza diversa.
- Colher dados e informações através de entrevistas.
- Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e
interesses dos seus emissores.
- Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e
divergência.
- Analisar e avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista
diferentes.
- Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes
linguagens.
ATITUDES E VALORES
- Agir segundo princípios éticos e cidadãos.
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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- Refletir antes de formular juízos de valor.
- Consideração e respeito pelo outro em sua individualidade e como sujeito de direitos,
deveres, características pessoais e cultura própria.
- Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor.
FUNÇÃO 2 . INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO - SEGUNDO ANO
Competência: Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens
e seus códigos.
HABILIDADES
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
- Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas,
depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações
desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da pesquisa.
- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e crítica
de idéias expressas de formas diversas.
- Compreender textos em línguas estrangeiras.
- Expressar-se através de mímica, música, dança etc.
- Interpretar expressões linguísticas (em língua nacional ou estrangeira) considerando
seu contexto sociocultural.
VALORES E ATITUDES
- Curiosidade.
- Gosto pelo aprender.
- Hábito de pesquisar.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos 2

Cronograma
Dia / Mês

Simple Past

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.

29/01 a 02/04

Present Perfect

Lista de exercícios

09/04 a 04/06

Modais

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.

16/07 a 20/08

Graus de comparação

Técnicas de investigação diagnóstica, questões
individuais e em grupo

27/08 a 15/10

Some/Any/ No + Compounds

Lista de exercícios

Pronomes Relativos

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

22/10 a 19/11
20/11 a 10/12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Indicadores de Domínio

Competência:
Confrontar opiniões e
pontos de vista
expressos em diferentes
linguagens e suas
manifestações
específicas.

Domínio de técnicas de
leitura (Scanning e
Skimming).
Percepção das Key words
e vocabulário específico.
Análise e interpretação de
textos.
Conhecimento da
Competência: Articular
as redes de diferenças e formação e aplicação dos
semelhanças entre as
tempos verbais.
linguagens e seus
Domínio na interpretação
códigos.
de textos e da utilização
da gramática nos
exercícios propostos em
sala de aula.

1

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio
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Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Critérios de
Desempenho

a. propor uma
situação problema Responder e argumentar
que possa ser
satisfatoriamente.
solucionada a partir
da leitura e
interpretação de um
texto e que
demande a
elaboração de um
discurso oral ou
escrito.
b. Exercícios escritos
que utilizem a
utilização correta
dos tempos verbais
trabalhados.
c. Análise do portifólio
do aluno

Evidências de
Desempenho
Conseguir ler e interpretar
os textos propostos em
língua inglesa, aplicando
as técnicas de leitura,
fazendo uso de seu
conhecimento prévio e
utilizando palavras chaves
para sua compreensão.
Compreender a formação
dos tempos verbais em
língua inglesa e sua
correta aplicação dentro
das sentenças.

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro Didático: SANTOS, Denise. Take Over. São Paulo – La Fonte, 2010
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. 2ed. Cambridge: CUP, 1997
Textos autênticos atuais e variados de nível apropriado para a série
Revistas, jornais e internet
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua será realizada através de atividades realizadas em classe e
acompanhamento individual durante as aulas.
A recuperação paralela será realizada através de orientações para estudo paralelo e
realização de trabalhos extraclasse.

VI – Identificação:Roberta Mendes de Jesus

VII – Parecer do Coordenador de Área:

Nome do coordenador:
Assinatura:

Data: 03/02/2014

28

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Centro Paula Souza – 2014

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Língua Portuguesa e Literatura
Série 2º A e 2º B

C. H. Semanal 04

Professor: Edevana L. Vantroba

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
Competências: Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes
linguagens e suas manifestações específicas.
Articular as redes de diferenças e semelhanças entre linguagens e seus códigos.
Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que
constituem a identidade própria e a dos outros.
Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores
que nela intervêm como produtos da ação humana.
Sistematizar informações relevantes para compreensão da situação-problema.
Para a resolução de problemas pesquisar, reconhecer e relacionar:
a) As construções do imaginário coletivo;
b) Elementos representativos do patrimônio cultural;
c) As classificações ou critérios organizacionais, preservados e divulgados
no eixo espacial e temporal;
d) Os meios e instrumentos adequados para cada tipo de questão,
estratégias de enfrentamento de problemas;

1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas,
entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura
de paradigmas e percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e
em suas relações com as transformações sociais.
Habilidades: Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise,
interpretação e crítica de documentos de natureza diversa.
Colher dados e informações através de entrevistas.
Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de
vida e interesses dos seus emissores.
Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e
divergência.
Analisar e avaliar a validade dos argumentos utilizados pontos de vista
diferentes.
Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes
linguagens.
Empregar critérios e aplicar procedimentos
próprios na análise,interpretação e crítica de idéias expressas de formas
diversas.
Interpretar expressões linguísticas (em língua nacional) considerando seu
contexto sociocultural.
Reconhecer e utilizar a literatura como elemento de interpretação e intervenção
e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático.
Saber distinguir variantes lingüísticas e perceber como refletem formas de ser,
pensar e produzir.
Valores:
- Agir segundo princípios éticos e cidadãos.
- Refletir antes de formular juízos de valor.
- Consideração e respeito pelo outro em sua individualidade e como sujeito de
direitos, deveres, características pessoais e cultura própria.
- Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

1.Revisão Gramatical: Semântica – Significados
Sinônimos,antônimos,parônimos,homônimos...
1.Conotação, Denotação
1.Linguagem: Emissor, Receptor
1.Funções da linguagem

4.Apresentação da Linha histórica com fases da literatura
Realismo em Portugal
2.Leitura de imagens
2.Intertextualidade(linguagem publicitária)

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2
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Procedimentos Didáticos 2
Dinâmica de apresentação, interação e diagnóstico
Aula expositiva dialogada com dinâmica interativa
Trabalho em grupo e equipe, formação de mapa
conceitual.
Discussão ,debate
Estudo de caso para produção textual
Leitura e interpretação de texto
Produção de textos contextualizando significados e
vícios de linguagem
Tempestade cerebral
Tarefa, exercícios de fixação
Avaliações diagnósticas, participativas.
Mapa conceitual
Pesquisa orientada
Leitura e interpretação de textos do livro didático e
outros expostos em aula
Estudo dirigido e aula orientada
Seminário
Exercícios de vestibulares

Cronograma
Dia / Mês

17/07 a 14/08

19/08 a 18/09
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4.Realismo no Brasil

3.Classes de palavras: Artigo – Numeral

1.Revisão dos diferentes tipos textuais
2.Ambiguidade

3.Classe de palavras: Pronome – Preposição

Centro Paula Souza – 2014

Apresentação do conteúdo em aula expositiva
dialogada
Apresentação de imagens
Pesquisa orientada
Leitura e interpretação de texto
Discussão e debate
Seminário
Aula expositiva
Estudo dirigido
Resolução de exercícios para fixação de conteúdo
Observação e acompanhamento da utilização em
textos

Exposição de conceitos dos diferentes tipos de
textos
Exemplos de textos para análise e diferenciação
Pesquisa no livro didático de exemplos textuais
Leitura e interpretação
Produção de textos

Aula expositiva das normas gramaticais
Aplicação em exercícios
Utilização e reconhecimento em textos e exercícios
Check-list

23/09 a 30/09

01/10 a 09/10

14/10 a 13/11
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1.Estrutura dos textos
2.Dissertação (bilateral e unilateral).

4.Parnasianismo/Simbolismo

3.Classe de palavras: Conjunção( conectivo)
Interjeição.

Centro Paula Souza – 2014

Apresentação das diferentes estruturas textuais
Diferenciação e especificação de cada estrutura
Construção de texto em lousa aplicando a estrutura
Brainstorming
Produção de textos aplicando conceitos abordados
Aula expositiva com imagens e textos
Ensino com pesquisa
Simulados com questões de vestibular
Trabalho em grupo e individual
Leitura e interpretação de textos
Produção de textos
Oficinas
Busca e reconhecimento em textos
Definição
Apresentação em exercícios
Check-list

18/11 a 02/12

03/12 a 12/12

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional – GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

III - Plano de Avaliação de Competências
Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
Confrontar opiniões e
Evolução na
Assiduidade
pontos de vista
apropriação de
Participação efetiva
expressos em diferentes conhecimentos
durante as aulas e
linguagens e suas
atividades
Desenvolvimento de
manifestações
Trabalhos em grupo e
habilidades e
específicas.
individual
competências
Articular as redes de
Leitura e interpretação
Articular
diferenças e
Cumprimento de tarefas
conhecimentos
semelhanças entre
Leitura de livros de
prévios a novos
linguagens e seus
literatura
adquiridos
códigos.
Análise e produção textual
Solucionar situações
Realização de oficinas
Compreender a
problema
Criar hábitos de leitura, Pesquisa orientada
literatura como
Resumos
construção humana,
realização de tarefas
Trabalhar em grupos e Seminário
entendendo seu
Debate
individualmente
desenvolvimento por
Oralidade /Diálogo
cumulação,
Prova dissertativa e
continuidade ou ruptura
objetiva
de paradigmas e
percebendo seu papel
Análise de imagens
Competência

1

Indicadores de
Domínio

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Critérios de
Desempenho
Domínio de leitura, escrita
e utilização correta da
ortografia
Utilização da gramática e
norma padrão em
contextualizações orais e
escritas
Distinção de variantes
linguísticas
Letramento efetivo
Apresentação de
trabalhos propostos
durante o semestre
Feedback de conteúdos
estudados
Aplicação de
conhecimentos na
resolução de exercícios e
problemas
Produção de textos

Evidências de
Desempenho
Utilizar corretamente os
meios de informação para
construção do próprio
conhecimento.
Conhecer e utilizar
aspectos normativos da
língua
Demonstração da
aquisição de habilidades e
competências planejadas
Cumprimento de prazos
Colaboração
Criatividade
Organização
Pertinência de respostas
Discernimento
Criticidade
Compreensão e
relacionamento de
conteúdos
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na vida humana em
diferentes épocas e em
suas relações com as
transformações sociais.

Centro Paula Souza – 2014

Resolução de exercícios
Relacionamento em
classe

objetivos,claros,coesos e Sistematização de
coerentes
informações
Respostas pertinentes em
avaliações
Desempenho em
trabalhos em grupos ou
individuais
Interesse na busca de
conhecimentos não
adquiridos previamente

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
BOSI, Alfredo - História Concisa de Literatura Brasileira.
LIMA, Rocha – Gramática Normativa da Língua Portuguesa
CEREJA, Roberto William / MAGALHÃES, Thereza Cochar
TUFANO,Douglas/SARMENTO, Leila Lauar. \Português: Literatura,Gramática e
Produção de texto.(Volume 2)Moderna.
Pimentel, Carlos.Português Descomplicado.Saraiva.
Textos de apoio, internet, apostilas, guia do estudante, exercícios de Enem e
vestibulares.

V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/
dificuldades de aprendizagem)
Será aplicada mediante diagnóstico e especificação de dificuldades pelo professor,será
integrada ao processo escolar com objetivo de reorientar o aluno com aproveitamento
insuficiente e será conduzida como reforço e acompanhamento de estudos com
métodos e técnicas adequadas a sua superação.
Ocorrerá de forma contínua como parte integrante do processo de ensino aprendizagem
no contexto das aulas para aprofundar e ampliar os conhecimentos adquiridos;
Destinada a atender alunos transferidos e submetidos ao processo de adaptação;
Ao aluno que não apresentar os progressos previstos, realizar-se-á através de
instrumentos diversificados, trabalhos e atividades complementares, visando
a
obtenção de melhores resultados que somados resultarão em aprovação.
VI – Identificação:
Nome do professor: Edevana L.Vantroba
Assinatura:

Data: 29/07/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador: Jonatas Ferraz
Assinatura:

Data: 29/07/2014

Observação: Os conteúdos não trabalhados durante o primeiro semestre pelo
professor anterior serão trabalhados em forma de trabalhos de pesquisa, resumo ,
apresentação de seminários e discussões coletivas.
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Física
Série 2º A/B

C. H. Semanal 02

Professor: Alysson Klebis Arantes

I – Competências e respectivas habilidades e valores

1

Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema.
Para a resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar as
construções do imaginário coletivo; elementos representativos do patrimônio
cultural; as classificações ou critérios organizacionais, preservados e divulgados
no eixo espacial e temporal; os meios e instrumentos adequados para cada tipo
de questão; estratégias de enfrentamento dos problemas.
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
Identificar o problema e formular questões.

1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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Utilizar raciocínios dedutivos e indutivos.
Estimar ordens de grandeza e identificar parâmetros relevantes para
quantificação.
Formular e testar hipóteses e prever resultados.
Utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a
resolução de problemas qualitativos e quantitativos.
Identificar regularidades e diferenças entre os objetos de pesquisa.
Selecionar instrumentos para a interpretação de experimentos ou fenômenos
descritos ou visualizados.
Identificar metodologias, sistemas, procedimentos e equipamentos e estabelecer
critérios para sua seleção e utilização adequada.
Planejar e executar procedimentos selecionados.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
Fontes e sistemas de calor, propriedades térmicas de
materiais, grandezas térmicas.
Temperatura e variação térmica, instrumentos de
medição.
Energia térmica e máquinas térmicas.
Processos térmicos, calor e meio ambiente.
Grandezas físicas relacionadas com ondulatória,
propagação de uma onda.
Fontes sonoras, causas e efeitos, grandezas físicas
relacionadas com o som.
Instrumentos musicais, ouvido humano.
Propagação da luz, reflexão e refração da luz, espelhos e
lentes, instrumentos ópticos.
1

Relacionar em ordem didática

Procedimentos Didáticos

Cronograma
Dia / Mês

Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo.

27 / 01 a 28 / 02

Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo.

05 / 03 a 31 / 03

Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo.
Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo.

01 / 04 a 30 / 04
02 / 04 a 16 / 05

Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo.

19 / 05 a 13 / 06

Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo.

17 / 07 a 29 / 08

Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo.

01 / 09 a 30 / 09

Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo.

01 / 10 a 31 / 10
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Tecnologia envolvendo som e imagem, informação.

Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo

03 / 11 a 12 / 12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Sistematizar
informações relevantes
para a compreensão da
situação-problema.
Para a resolução de
problemas, pesquisar,
reconhecer e relacionar:
as construções do
imaginário coletivo;
elementos
representativos do
patrimônio cultural; as
classificações ou
critérios organizacionais,
preservados e
divulgados no eixo
espacial e temporal; os
meios e instrumentos
adequados para cada
1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

Construir e investigar
situações problema,
identificar a situação
física, utilizar modelos
físicos.
Elaborar sínteses ou
esquemas estruturados
dos temas físicos
trabalhados.
Compreender e utilizar
conceitos físicos. Utilizar
leis e teorias físicas.
Solucionar problemas
relacionados à física.
Diferenciar tecnologias.

Articular conhecimentos
de diferentes naturezas e
áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
Identificar o problema e
formular questões.
Utilizar raciocínios
dedutivos e indutivos.
Estimar ordens de
grandeza e identificar
parâmetros relevantes
para quantificação.
Formular e testar
hipóteses e prever
resultados.

Comparar diferentes

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de Desempenho

Evidências de
Desempenho

Compreensão,
relacionamento de ideias,
raciocinar, interpretar.

Apresentação de prova
(escrita) com construção e
solução do problema.

Criatividade, construção
de conceitos. Pesquisar,
criticar, interagir, executar,
ter respeito, cooperar,
liderar, ser pontual, ter
iniciativa e atitude.
Compreender e relacionar
as ideias, raciocinando e
interpretando.

Apresentação de trabalho
com observação,
estimação, compreensão
das ordens de grandezas,
medição, elaboração de
hipóteses e analise de
resultados.

Disciplina, respeito,
cooperação, interesse e
iniciativa.

Apresentação de provas e
exercícios com a
elaboração de gráficos e
tabelas relacionadas ao
saber físico.
Utilizar adequadamente a
calculadora.
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tipo de questão;
estratégias de
enfrentamento dos
problemas.

tecnologias.
Relacionar tecnologias
atuais com o saber físico.
Utilizar códigos, símbolos
físicos, tabelas, gráficos e
relações matemáticas
gráficas.
Construir gráficos e
tabelas.
Elaborar sínteses ou
esquemas estruturados
dos temas físicos
trabalhados.

Utilizar ideias e
procedimentos científicos
(leis, teorias, modelos)
para a resolução de
problemas qualitativos e
quantitativos.
Identificar regularidades e
diferenças entre os
objetos de pesquisa.
Selecionar instrumentos
para a interpretação de
experimentos ou
fenômenos descritos ou
visualizados.
Identificar metodologias,
sistemas, procedimentos e
equipamentos e
estabelecer critérios para
sua seleção e utilização
adequada.
Planejar e executar
procedimentos
selecionados.
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Material audiovisual (filmes/documentários)
Bibliografia adotada para o Aluno:
Kazurito e Fuke,Mecânica, Editora Saraiva
Bibliografia recomendada para o Aluno:
Sampaio, J. L. & Calçada, C. S. Física :Volume Único – Ensino Médio Atual. 2° Edição.
São Paulo: Atual, 2005.
V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)

Aulas de revisão com exercícios de reforço do conteúdo não aprendido. Avaliação de
recuperação.
VI – Identificação:
Nome do professor: Alysson

Klebis Arantes

Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 27/01/2014

___________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Química
Série 2º A/B

C. H. Semanal: 02

Professor: Alysson Klebis Arantes

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
FUNÇÃO 2

Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos
fatores que nela intervêm como produtos da ação humana.

1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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HABILIDADES
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
- Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu
desenvolvimento científico e tecnológico.
VALORES E ATITUDES
- Interesse pela realidade em que vive.

FUNÇÃO 2

Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situaçãoproblema.
HABILIDADES
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
- Identificar o problema e formular questões.
- Utilizar raciocínios dedutivos e indutivos.
- Comparar, classificar, fazer relações, organizar e arquivar dados experimentais ou
outros (classificação, seriação e correspondência).
- Comparar e interpretar fenômenos.
- Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.
- Selecionar estratégias de resolução de problemas.
- Utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a resolução
de problemas qualitativos e quantitativos.
VALORES E ATITUDES
- Hábito de planejar.
- Organização.
- Espírito de pesquisa.
- Cuidado (capricho) na realização dos trabalhos.

FUNÇÃO 2

Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções
humanas, entendendo como elas se desenvolveram por acumulação,
continuidade ou ruptura de paradigmas e percebendo seu papel na vida
humana em diferentes épocas e em suas relações com as transformações
sociais.
HABILIDADES
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
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- Perceber e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e
intervenção e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático.
- Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações
culturais.
- Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos
processos sociais.
- Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e
relacionar questões sociais e ambientais.
- Reconhecer e respeitar os limites éticos e morais que devem ser considerados na
condução do desenvolvimento científico e tecnológico.
VALORES/ATITUDES
- Curiosidade e gosto pelo aprender e pela pesquisa.
- Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de
problemas.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
Primeiros modelos de construção da matéria
Representação: linguagem química.
Relações quantitativas – índice, coeficiente, balanceamento
das reações.
Energia e transformação química
Combustíveis e ambiente e produção e consumo de
energia.

Procedimentos Didáticos

•

Aula expositiva/ dialogada

•

Trabalhos em grupo e individual

•

Listas de atividades (exercícios referentes a
matéria)

Cronograma
Dia / Mês
27 / 01 a 28 / 02

05 / 03 a 31 / 03

01 / 04 a 30 / 04

•

Trabalhos com pesquisa extraclasse

•

Atividades práticas: vídeo, palestras, etc.

02 / 04 a 16 / 05

•

Atividades de experimentação

19 / 05 a 13 / 06

A natureza elétrica da matéria; Eletroquímica.
Eletrólise.
Aspectos dinâmicos das transformações
Cinética: rapidez de reações químicas ou velocidade
reações químicas.

1

Relacionar em ordem didática

17 / 07 a 29 / 08
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Equilíbrio: reversibilidade de uma reação química.
01 / 09 a 30 / 09
Química da atmosfera
Gases e propriedade do estado gasoso.
Chuva ácida e as conseqüências na Natureza; Efeito estufa
e o aquecimento global.

01 / 10 a 31 / 10
03 / 11 a 12 / 12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Indicadores de Domínio

Reconhecer e utilizar
adequadamente os
símbolos códigos e
nomenclatura da
linguajem cientificas

Identificar e relacionar
unidades de medida
usadas para diferentes
grandezas, como massa,
energia, tempo , volumes
densidade,concentração
de soluções

Consultar e analisar e
interpretar textos e
comunicações de
Ciências e tecnologias
veiculadas em
diferentes meios.

Consultar e pesquisar
diferentes fontes de
informação, como
enciclopédias,textos
didáticos e manuais,
internet.

Identificar fenômenos
naturais ou grandezas
em dado domínio do

Reconhecer e
compreender fenômenos
químicos, identificando

1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em grupos
,pesquisas, relatórios,
resumos.seminários e
provas objetivas e provas
subjetivas.
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em
grupos,pesquisas,
relatórios, resumos,
seminários e provas
objetivas e subjetivas.
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de
Desempenho

Evidências de
Desempenho

Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação.

Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação inter
pessoal.

Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação

Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação
interpessoal
Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,

Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação
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conhecimento cientifico,
estabelecer relações,
identificar regularidade,
invariantes e
transformações.
Compreender a ciência,
e a tecnologia como
partes integrantes da
cultura humana
contemporânea.

regularidades, por
exemplo, reconhecer a
conservação de números
de átomos de cada
substância.
Promover e interagir com
eventos e equipamentos
culturais, voltado a difusão
da ciência, como muses,
exposições cientifica,
programas de TV.

grupos,pesquisas,
relatórios,
resumos.seminários e
provas objetivas e provas
subjetivas.
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em
grupos,pesquisas,
relatórios,
resumos.seminários e
provas objetivas e provas
subjetivas.

cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação inter
pessoal
Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação

Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação
interpessoal

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Apostila
Química volume 2
Eduardo Fleury Mortimer/ Andrea Horta Machado
DVD didático e aula com auxílio de DVD-rom
Revistas e pesquisa Internet
Tabela periódica
Listas de atividades – questões.
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua será realizada através de retomada de conteúdos dos
exercícios, esclarecimento de duvidas e, paralela, após aplicação do diversos
instrumentos de avaliações .
VI – Identificação:
Nome do professor: Alysson Klebis Arantes
Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec
Etec: Dr Celso Charuri
Código: 124

Município: CAPÃO BONITO

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias
Componente Curricular: Sociologia
Série 2º ano A/B

C. H. Semanal 04

Professor: Jonatas Francisco Ferraz

1

I – Competências e respectivas habilidades e valores
Competências - Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que

constituem a identidade própria e a dos outros.
Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral.
Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela
intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e aos
processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de
espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus
desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos e humanos.
Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e
econômicas, associando as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à
distribuição dos benefícios econômicos.
HABILIDADES - • Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da

sociedade;
• Iniciar a construção de um olhar sociológico sobre a realidade;
• Distinguir o conhecimento de senso comum do conhecimento científico;
• Distinguir Sociologia de Filosofia e Assistência Social;
• Compreender o papel da Revolução Industrial e da urbanização no nascimento da
Sociologia;
• Compreender o que faz um sociólogo.
• Compreender o que permite ao homem viver em sociedade;
• Compreender criticamente a problemática da violência no contexto brasileiro;
• Reconhecer a existência de diferentes formas de violência: simbólica, física e
psicológica;
• Identificar e compreender de forma crítica como a violência doméstica, a violência
sexual e a violência na escola são exercidas em suas diversas formas (simbólica, física
e psicológica);
• Estabelecer uma reflexão sobre os processos de produção e reprodução da violência;
• Desenvolver um olhar sociológico sobre os fatores sociais, econômicos, históricos e
contextuais que contribuem para explicar os fenômenos violentos;
• Desenvolver um questionamento quanto ao papel de cada um na produção e
reprodução da violência escolar (bullying e cyberbullying).
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos

- A população brasileira: diversidade nacional e regional.
- O estrangeiro do ponto de vista sociológico.
- A formação da diversidade:
• Migração, emigração e imigração
• Aculturação e assimilação

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas e etc.

- Cultura, consumo, consumismo.
- Comunicação e cultura de massa.
- Construção da identidade pelos jovens.

Leitura do livro indicado, relatório de leitura, exercícios de fixação,
pesquisa na internet e ou bibliotecas, discussão, seminários e
sistematização dos resultados obtidos, seminários apresentação de
um projeto interdisciplinar utilizando de varias linguagens
(musicas, pinturas, teatralização, etc)

- O trabalho como mediação das relações;
- Divisão social do trabalho:
a) Divisão sexual e etária do trabalho
b) Divisão manufatureira do trabalho
- Processo de trabalho e relações de trabalho:
- Transformações no mundo do trabalho.
- Emprego e desemprego na atualidade.

1

Relacionar em ordem didática

Reflexão concernente ao assunto, Leitura do livro indicado,
relatório de leitura, exercícios de fixação, pesquisa na internet e ou
bibliotecas, discussão, seminários e sistematização dos resultados
obtidos, seminários a projeto interdisciplinar que será apresentado
na Semana do Ensino Técnico, que devera abordar algum tema
tratado durante o ano letivo

Cronograma
Dia / Mês

27/01 a 28/03

29/04 a 28/07

02/08 a 30/010
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- O que é violência.
- Violências simbólicas, físicas e
psicológicas. Diferentes formas de
violência.
- Razões para a violência.
- Violência na Escola: bullying e
cyberbullying.

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas, filmes, documentários e
etc.

01/10 a 12/12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência
Traduzir os
conhecimentos sobre a
pessoa, a sociedade, a
economia, as práticas
sociais e culturais em
condutas de indagação,
análise, problematização e
protagonismo diante de
situações novas,
problemas ou questões da
vida pessoal, social,
política, econômica e
cultural.
Entender os princípios das
tecnologias associadas ao
conhecimento do
indivíduo, da
sociedade e da cultura,
entre as quais as de
planejamento,
organização, gestão e
1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

Argumentação pertinente e
coerente frente ao questionamento
proposto. Aplicação de
conhecimentos na solução de
problemas.
Pertinência e organização de texto
escrito, da apresentação oral, etc

A partir de uma situação problema,
o aluno devera: observar
determinado fenômeno,
objeto,comportamento, processo e
etc.
Durante certo período, identificar e
analisar característica,
regularidades e transformações
observadas;
Obter outros dados em diferentes
fontes; organizá-los, interpretá-los;
Construir e aplicar
conceitos

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de Desempenho
Clareza, criticidade, precisão e
coesão nos argumentos e textos
apresentados.
Comportamento ético,
generosidade, liderança nas
atividades em grupos e coletivas.
Complexidade e historicidade na
elaboração de textos e argumentos
apresentados.
Interesse e perseverança nos
projetos de pesquisa

Evidências de
Desempenho
Síntese (oral e escrita) das
propostas de soluções dos
problemas em relação:
a) As fontes consultadas
b) As informações
Selecionadas e organizadas
Independência intelectual.
Convivência ética, ecológica e
democrática
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trabalho de
equipe, e associá-los aos
problemas que se
propõem resolver.
Entender o impacto das
tecnologias associadas às
Ciências Humanas sobre
sua vida pessoal, os
processos de produção, o
desenvolvimento do
conhecimento e a vida
social.
Entender a importância
das tecnologias
contemporâneas de
comunicação e
informação
para planejamento,
gestão, organização e
fortalecimento do trabalho
de equipe.
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Textos, artigos de jornais e revistas, livros, Internet, Filmes,
documentários, palestras e livros didáticos.
Utilização do Portal do Clickideia.
Bibliografia:
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1986.
QUINTANEIRO, Tânia e outros. Um toque de clássicos. Marx. Durkheim. Weber. Belo Horizonte, Editora da
UFMG, 2002.
ROCHA, Everardo. A Sociedade do Sonho. Comunicação, cultura e consumo. Rio de Janeiro, Mauad, 1995.
WEBER, Max. Sociologia. IN: COHN, Gabriel (org). São Paulo, Ática, 1986.
ADORNO, T. Sociologia. São Paulo, Ática, 1991.
FEATHERSTONE, Mike (coord.). Cultura global. Nacionalismo, globalização e modernidade. Petrópolis, Vozes,
1999.

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

Identificar as dificuldades e necessidades do aluno para planejar novas estratégias.
Estimular ainda mais o aluno nas discussões e na elaboração das atividades propostas
* Acompanhamento individualizado com atividades diferenciadas
*Avaliação diagnostica
* Tarefas para casa com freqüência
* Pesquisa dirigida
* Formação de Grupos de estudo
* Participação na Semana Paulo Freire (maio)
* Haverá nos meses de junho e novembro Avaliação Interdisciplinar.
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* Participação no Projeto: Cidadania e Solidariedade na Semana Paulo Freire
* Será trabalhado assuntos pertinentes a Ética e Cidadania durantes as aulas.

VI – Identificação:
Nome do professor: Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec
Etec: Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município:Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Educação Física

Série: 3ºAno A e B

C. H. Semanal: 2

Professor: Juliana Cristina de Sousa

I – Competências e respectivas habilidades e valores

1

Competências-1-Entender as tecnologias de planejamento, execução, acompanhamento e
avaliação de projetos.
2-Demonstrar autonomia na elaboração de atividades. Corporais, discutindo e modificando
regras para melhor adaptá-las.
3-Reconhecer na convivência harmônica e democrática oportunidade de crescimento
coletivo.
4-Avaliar os benefícios pessoais e oportunidades profissionais no campo das atividades
corporais.
Habilidades-1-Representação e comunicaçãoDesenvolver habilidades corporais através dos gestos, comportamento, movimento e
expressão corporal; demonstrar autonomia na elaboração de atividades, iniciativa e
interesse pelas variações de atividades físicas, enquanto objeto de pesquisa e área de
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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interesse social e de mercado de trabalho promissor.
2-Investigação e compreensão- criatividade reflexão, interpretação e resolução de
problemas,articulando e mobilizando valores como melhoria de suas aptidões físicas e a
manutenção ou aquisição de saúde.
3-Contextualização sócio-cultural-convivência participativa e solidária,argumentando e
questionando,compreendendo as diferentes manifestações da cultura
corporal,reconhecendo e valorizando diferenças de desempenho,linguagem e expressão,
passíveis de serem transmitidos através de gerações por meio de linguagens e significados.

Valores- 1- Interesse pela realidade.2- Respeito as diferenças pessoais.3- Iniciativa.4Criatividade. 5- Respeito e coletividade.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
Tema 1 – Esportes individuais.
Nos âmbitos: educacional, participação e competição;
Modalidades;
As capacidades físicas e técnicas e suas regras;
A questão da inclusão;
Praticas indevidas: doping, postura antidesportiva, outras.
Tema 2– Jogos e Brincadeiras:
Da brincadeira ao esporte;
As regras e a inclusão;
Espaço e material;
Competição e cooperação;
Atividades física, recreativa e de lazer

Tema 3- Corpo e Qualidade de vida:Segurança e ergonomia;
Lazer e trabalho ;
Meio ambiente e consumo;
Planejamento e gerenciamento de atividade física ;
-Práticas corporais e autonomia ( exame ergométrico e
avaliação de postura corporal)

1

Relacionar em ordem didática

Procedimentos Didáticos
Aulas teóricas, expositivas e práticas
Uso de vídeos para auxílio na explicação
Prática de exercícios físicos previamente planejados e
aplicados ao público referido.
Relatos e reportagens de revistas e periódicos, debate
dirigido.
Acompanhamento gerencial da realização das
atividades.
Aulas teóricas, expositivas
Atividades práticas e direcionadas.
Filmes específicos.
Trabalhos em grupos, dinâmicas, gincanas.
Técnicas de recreação.

Atividades dirigidas em grupo e individuais (teoria e prática)
Prática de alongamentos
Exercícios localizados, aeróbicos e
Anaeróbicos.

Cronograma
Dia / Mês

23 / 01 a 04 / 04

10 / 04 a 13 / 06

18 / 07 a 29 / 08
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-Qualidade de Vida no Âmbito Profissional (prática de
Exercícios físicos nas empresas, fábricas,melhoria no
rendimento profissional e entrosamento,trabalho em equipe )

Tema 4-Ginástica – Dança:-Conceitos e classificações;
Comunicação verbal e não verbal;
Comunicação verbal e não verbal;
Técnicas e/ou regras;
Aas questões de gênero e inclusão;
A dança e a cultura;
Atividades dirigidas em grupo e individuais
Atividades rítmicas;

Atividades grupais teóricas e práticas
Organização, promoção e participação em
campeonatos, torneios, gincanas,
Envolvendo a comunidade escolar.
Pesquisa e projetos sobre mercado de trabalho, público 05 / 09 a 10 / 10
etc.
Atividades práticas e coletivas
Atividades para compreensão das várias manifestações
culturais.

Aulas teóricas e praticas.

17 / 10 a 12 / 12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

1-Assumir uma postura
ativa na prática das
atividades físicas,
consciente da importância
delas na vida do cidadão.
2-Compreender o
funcionamento do
organismo humano de
forma a reconhecer e
modificar as atividades
corporais, valorizando-se
como melhoria de suas
aptidões físicas.
3-Desenvolver as noções
continuadas de
esforço,intensidade e
freqüência, aplicando-as
em suas práticas
corporais.
4-Conhecer, compreender,
discutir, modificar e aplicar
1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

Controlar e desenvolver
habilidades corporais
Através dos movimentos e
expressão corporais,
autonomia na
Elaboração das atividades
corporais
Conscientização da
importância da atividade
física, desenvolver a
criatividade, reflexão,
interpretação, articulando e
mobilizando valores como
melhoria de suas aptidões
físicas.
Convivência participativa e
solidária em diferentes
manifestações de cultura
corporal e as diferenças de
desempenho.

Aulas práticas, aulas
teóricas, trabalhos equipes,
exposição de resultados de
pesquisas ou projetos,
debaterem, expressar
sentimentos, argumentar,
comunicar idéias e resolução
de problemas.
Convivência participativa e
solidária argumentando e
questionando,
compreendendo as
diferentes manifestações de
cultura corporal e as
diferenças de desempenho.
Vivenciar a diversidade
cultural das diversas regiões,
aulas práticas e expositivas,
seminários, gincanas,
torneios, jogos cooperativos
e esportivos, excursões:

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de Desempenho

Compreensão dos aspectos
motores, cognitivos e sócioafetivos, domínio do
conteúdo, execução das
atividades corporais de
forma organizada e
responsável.
Valorização e
conscientização dos valores
das diferentes culturas ,
formas de linguagens
expressões corporais
através dos jogos, da dança,
e das diversas
manifestações
culturais,responsabilidade
profissional.

Evidências de
Desempenho
Participação das atividades
em equipes, iniciativa e
interesse pelas variações de
atividades físicas.
Conscientização, resolução
de problemas, criatividade e
mobilização de valores.
Ser participativo e intervir na
comunidade, ser solidário,
crítico e transformador.
Demonstrar habilidades
associadas aos conteúdos
trabalhados.
Adequar-se a novas
situações e resolver
problemas.
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regras de jogos e
atividades corporais
pareadas nos valores
humanos.

passeios culturais.
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Vídeos – Filmes – O poder do Ritmo, TV escola, Corpo humano, Ginástica, esportes e Dança.
Livros – Voleibol - futsal-basquete (histórico e regras oficiais )Editora Sprint – Educação Física e
Desportos _ Editora Saraiva
Revistas - Saúde, Boa Forma, Corpo, Veja – Editora Abril
Jornais – reportagens atuais a tudo que se refere à saúde, corpo, atividades físicas, esportes e
qualidade de vida. - Sites da internet
V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)

Trabalhos específicos da dificuldade apresentada
Recuperação contínua e diferenciada

VI – Identificação:
Nome do professor:Juliana Cristina de Sousa
Assinatura:

Data:

VII – Parecer do Coordenador de Curso:
Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec
ETEC DR. CELSO CHARURI
Código: 124

Código: 124

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias
Componente Curricular: História
Série: 3º ano A/B

C. H. Semanal: 04

Professor: Jonatas Francisco Ferraz

I – Competências e respectivas habilidades e valores

1

Competência: Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação,
em situações intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados dos interlocutores e
das situações.
HABILIDADES
- 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.
- Perceber 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,
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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esclarecer, fundamentar, justificar, ilustrar ou reforçar argumentos.
ATITUDES E VALORES
- Valorização do diálogo.
-Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.
- Senso crítico.
Competência: Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia
pertinente.
HABILIDADES
- Adequar o discurso ao vocabulário específico e às características pessoais e sociais dos
interlocutores ou do público alvo.
- Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulário específicos a cada situação.
- Utilizar dicionários de línguas, especializados em áreas de conhecimento e/ou profissionais.
- Aprimorar o discurso incorporando ao vocabulário termos específicos da área científica,
artística, literária e tecnológica.
VALORES E ATITUDES
- Colocar-se no lugar do outro.
- Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.
- Preocupação com a qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de suas
comunicações.

Competência: Entender as tecnologias de Planejamento, Execução, Acompanhamento e
Avaliação de projetos.
HABILIDADES
- Organizar, registrar e arquivar informações.
- Traduzir, interpretar ou reorganizar informações disponíveis em estatísticas, objetivando
interpolações ou extrapolações.
- Selecionar critérios para estabelecer classificações e construir generalizações.
- Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas.
- Elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar planos de trabalho.
- Elaborar relatórios, informes, requerimento, fichas, painéis, roteiros, manuais e outros.
- Avaliar os resultados e repercussões ou desdobramentos do projeto.
ATITUDES E VALORES
- Hábitos de planejamento
- Organização
- Espírito de pesquisa.
- Cuidado na realização dos trabalhos.

Competência: Propor ações de intervenção solidária na realidade.
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HABILIDADES
- Perceber, na observação da sociedade, movimentos de ruptura de paradigmas e relacioná-los
com a estrutura social e o momento histórico.
- Distinguir e classificar, nos processos históricos, quais os segmentos ou grupos sociais que têm
interesse na continuidade/permanência e os que têm interesse na ruptura/transformação das
estruturas sociais.
- Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico, as transformações e
aspectos socioculturais, associando as diferentes tecnologias aos problemas levantados e que se
propõe solucionar.
- Identificar e avaliar o impacto e a influência das tecnologias na sua vida e no cotidiano de
outras pessoas, nas maneiras de viver, sentir, pensar e se comportar, nos processos de
produção, no desenvolvimento do conhecimento e nos processos sociais.
- Reconhecer 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 55
biodiversidade para a preservação da vida e relacionar condições do meio e intervenção
humana.
- Posicionar-se criticamente diante dos processos de utilização de recursos naturais e materiais
percebendo e apontando 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.
- Perceber-se a si mesmo como agente social e autoanalisar-se e autoavaliar-se como sujeito
ativo ou passivo em relação a certos processos e movimentos socioculturais
- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o
passado.
VALORES/ATITUDES
- Sentido da coletividade.
- Cooperação.
- Solidariedade.
- Responsabilidade em relação a diferentes comunidades.
- Reconhecimento de sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades justas e
equilibradas.
- Desejo de colaborar na resolução de problemas sociais.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos

Cronograma
Dia / Mês

Tema 9 - Os períodos democráticos
Características comuns e peculiaridades
Constituições, partidos políticos, características dos processos
eleitorais e do exercício dos três poderes

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas e etc.

23/01/2014 a 30/04/2014

Modelos econômicos, questões sociais, participação política e luta
pela cidadania.
Tema 10. A cidadania: diferenças, desigualdades; inclusão e
exclusão
Cidadania hoje e as transformação históricas do conceito
Origem, transformação e características do Estado hoje
Lutas pela cidadania: perspectiva nacional e internacional

1

Relacionar em ordem didática

Leitura do livro indicado, relatório de leitura, exercícios de fixação,
pesquisa na internet e ou bibliotecas, discussão, seminários e
sistematização dos resultados obtidos, seminários apresentação de
um projeto interdisciplinar utilizando de varias linguagens
(musicas, pinturas, teatralização, etc)

01/05/2014 a 05/07/2014
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Tema 11. Movimentos nacionalistas e internacionalistas
Liberalismo e nacionalismo
Fascismo e nazismo
Anarquismo, socialismo e comunismo
As Guerras Mundiais
A Guerra Fria
As lutas contra o colonialismo e o imperialismo na África e Ásia e a
constituição de novas nações.

Reflexão concernente ao assunto, Leitura do livro indicado,
relatório de leitura, exercícios de fixação, pesquisa na internet e ou
bibliotecas, discussão, seminários e sistematização dos resultados
obtidos, seminários a projeto interdisciplinar que será apresentado
na Semana do Ensino Técnico, que devera abordar algum tema
tratado durante o ano letivo

01/08/2014 a 30/09/2014

Nacional e/ou étnico Versus estrangeiro e/ou globalizado
Tema 12. A Cidadania no Brasil de hoje
Direitos, direitos humanos, direitos sociais, direitos dos povos,
direitos internacionais
Constituição, Códigos e Estatutos
Organismos governamentais e não-governamentais em defesa de
direitos
Avanços e conquistas em relação à inclusão social
As lutas contra as ditaduras contemporâneas
Perspectivas de luta e de conquistas futuras.

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas, filmes, documentários e
etc.

01/10/2014 a 12/12/2014
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência
1.1. Competência: Utilizar-se
das linguagens como meio de
expressão, informação e
comunicação, em situações
intersubjetivas, adequandoas os contextos diferenciados
dos interlocutores e das
situações.
1.2. Competência: Exprimirse por escrito ou oralmente
com clareza, usando a
terminologia pertinente.
3.1. Competência:
Considerar a linguagem e
suas manifestações como
fonte de legitimação de
acordos e condutas sociais
que se realizam em
contextos histórico-culturais
específicos.
3.2. Competência:
1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

Argumentação pertinente e
coerente frente ao questionamento
proposto. Aplicação de
conhecimentos na solução de
problemas.
Pertinência e organização de texto
escrito, da apresentação oral, etc

A partir de uma situação problema,
o aluno devera: observar
determinado fenômeno,
objeto,comportamento, processo e
etc.
Durante certo período, identificar e
analisar característica,
regularidades e transformações
observadas;
Obter outros dados em diferentes
fontes; organizá-los, interpretá-los;
Construir e aplicar conceitos.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de Desempenho
Clareza, criticidade, precisão e
coesão nos argumentos e textos
apresentados.
Comportamento ético,
generosidade, liderança nas
atividades em grupos e coletivas.
Complexidade e historicidade na
elaboração de textos e argumentos
apresentados.
Interesse e perseverança nos
projetos de pesquisa

Evidências de
Desempenho
Síntese (oral e escrita) das
propostas de soluções dos
problemas em relação:
a) As fontes consultadas
b) As informações
Selecionadas e organizadas
Independência intelectual.
Convivência ética, ecológica e
democrática
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Compreender e avaliar a
produção e o papel histórico
das instituições sociais,
políticas e econômicas na
vida dos diferentes grupos e
atores sociais e em suas
relações de: a) convivência;
b) de exercício de direitos e
deveres de cidadania; c)
administração da justiça; d)
distribuição de renda; e)
benefícios econômicos etc.
3.3. Competência: Propor
ações de intervenção
solidária na realidade.
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Textos, artigos de jornais e revistas, livros, Internet, Filmes,
documentários, palestras e livros didáticos.
Utilização do Portal do Clickideia.
Bibliografia:
ORDOÑEZ, Marlene e QUEVEDO, Júlio. História. São Paulo: IBEP, s.d. (Coleção Horizontes).
PAZZINATO, Alceu L. e SENISE, Maria Helena. História Moderna e Contemporânea. São Paulo: Ática,
2002.
LOPEZ, Luiz Roberto. História da América Latina. 4 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998.
__________________. História do Brasil Colonial. 3 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1984.
__________________. História do Brasil Contemporâneo. 3 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.
__________________. História do Brasil Imperial. 3 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.
SINGER, Paul. A formação da classe operária. São Paulo: Atual/ Campinas: Univ. Est. de Campinas,
1988
CAMPOS, Flávio de e MIRANDA, Renan Garcia. Oficina de História – História Integrada. São Paulo:
Moderna,
2000.
COSTA, Luís César Amad e MELLO, Leonel Itaussu A. História do Brasil. 2 ed. São Paulo: Scipione,
1991.
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

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

Identificar as dificuldades e necessidades do aluno para planejar novas estratégias.
Estimular ainda mais o aluno nas discussões e na elaboração das atividades propostas
* Acompanhamento individualizado com atividades diferenciadas
*Avaliação diagnostica
* Tarefas para casa com freqüência
* Pesquisa dirigida
* Formação de Grupos de estudo
* Participação na Semana Paulo Freire (maio)
* Haverá nos meses de junho e novembro Avaliação Interdisciplinar.

________________________________________________________________________________________
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* Participação no Projeto: Cidadania e Solidariedade na Semana Paulo Freire
* Será trabalhado assuntos pertinentes a Ética e Cidadania durantes as aulas.

VI – Identificação:
Nome do professor: Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data:
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Grupo de Supervisão Educacional –GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Geografia
Série 3º A e 3º B

C. H. Semanal: 02

Professor: Fernando Batista de Campos

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
Competências: Compreender e avaliar a produção e o papel histórico das instituições
sociais, políticas e econômicas na vida dos diferentes grupos e atores sociais e em suas
relações de: a) convivência; b) exercício de direitos e deveres de cidadania; c)
administração da justiça; d) distribuição de renda; e) benefícios econômicos etc
Propor ações de intervenção solidária na realidade
Habilidades: Identificar a presença ou ausência do poder econômico e político na
formação e transformação dos espaços
Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações da
produção, interferências no ecossistema etc. e com o impacto das transformações naturais,
sociais, econômicas, políticas e culturais
Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico e as
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional –GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

transformações e aspectos socioculturais
Relacionar condições do meio e intervenção humana
Valores: Valorizar as contribuições do conhecimento científico na construção das
identidades pessoais e sociais, na construção de propostas de vida e nas escolhas de forma
de intervir na realidade social
Sentido de pertencimento e de responsabilidade em relação a diferentes comunidades
Disposição a colaborar na resolução de problemas sociais

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional –GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

II – Plano Didático
Conhecimentos 1
Tema 9 - A Terceira Revolução industrial e o novo espaço do
homem

Regionalização do espaço mundial
Industrialização
Choque de civilizações

Procedimentos Didáticos 2

Cronograma
Dia / Mês

Análise de mapas
Leitura de textos
Debates

23/ 01 a 28/ 02

Leitura de textos
Debates

06/ 03 a 09/05

Tema 10 – A distribuição da população, da riqueza e da pobreza em Leitura de textos
nível mundial

Debates

A África no mundo global

Exercícios

12/ 05 a 13/ 06

Análise de mapas
Tema 12 - As relações internacionais em tempos de globalização

Geografia das redes mundiais

Leitura de textos
Debates

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

17/ 07 a 02/ 10
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Leitura de textos
Tema 12 - As relações internacionais em tempos de globalização

Uma geografia do crime

Debates
Exercícios

Centro Paula Souza – 2014

06/ 10 a 12/12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Indicadores de Domínio

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Critérios de Desempenho
Avaliação 1
Elaboração de quadro síntese Coerência com o tema e os

Evidências de Desempenho

Compreender e avaliar a

Identificar a presença ou

produção e o papel

ausência do poder econômico Trabalho em grupo

critérios propostos

tema trabalhado

histórico das instituições

e político na formação e

Trabalho individual

Clareza de idéias

Questionamento oportuno

sociais, políticas e

transformação dos espaços

Relatório

apresentadas

Resumo de textos

econômicas na vida dos

Relacionar as mudanças

Avaliação dissertativa

Produção de textos objetivos Redação própria

diferentes grupos e atores

ocorridas no espaço com as

Trabalho individual

e claros

sociais e em suas relações

novas tecnologias,

Clareza de idéias

de:

organizações da produção,

apresentadas

a) convivência;

interferências no ecossistema

b) exercício de direitos e

etc. e com o impacto das

deveres de cidadania;

transformações naturais,

c) administração da justiça; sociais, econômicas, políticas
d) distribuição de renda; e) e culturais
benefícios econômicos etc
1

Reconhecer as relações entre

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Síntese oral ou escrita do

Fontes consultadas

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC
Grupo de Supervisão Educacional –GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

Propor ações de

o desenvolvimento científico

intervenção solidária na

e tecnológico e as

realidade

transformações e aspectos
socioculturais
Relacionar condições do
meio e intervenção humana

Centro Paula Souza – 2014

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro didático:
Geografia geral e do Brasil: ensino médio. LUCCI, E.A.; BRANCO, A. L.; MENDONÇA, C.
1.ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. MOREIRA, J. C.; SENE, E. São
Paulo: Scipione, 2007.
Filmes, jornais, revistas
Atlas e mapas
Portal Clickideia: http://www.clickideia.com.br
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
É contínua, durantes as aulas, com atividades diárias direcionadas a sua recuperação e paralela,
extraclasse, desenvolvida mediante leituras complementares, pesquisas, resolução de listas de
exercícios etc.

VI – Identificação:
Nome do professor: Fernando Batista de Campos
Assinatura:

Data: 03/02/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador (a): Fernando Batista de Campos
Assinatura:

Data: 03/02/2014

Administração Central
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Grupo de Supervisão Educacional –GSE / Gestão Pedagógica – GEPED

Centro Paula Souza – 2014
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

Etec Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Espanhol
Série: 3º A/B

C. H. Semanal: 01

Professor: Roberta Mendes de Jesus

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
- Comunicar-se em escrito ou oralmente no idioma estrangeiro.
- Utilizar estratégias verbais e não verbais para favorecer e efetivar comunicação
e alcançar o efeito pretendido, tanto na produção quanto na leitura de texto.
- Utilizar as línguas estrangeiras como instrumento de acesso: à pesquisa, à
consulta de sites na Internet e outras fontes; a diferentes manifestações culturais
de outros povos, expressas em suas próprias línguas.
Comunicar-se em situações simples do cotidiano.
-Apresentar-se informalmente, formalmente e dar informações pessoais;
- Escrever mensagens de e-mails breves e cartas informais; compreender frases
e vocabulários sobre temas de interesse pessoal.
-Extrair informações de textos técnicos específicos da área. Reconhecer as
diferenças
fonéticas elementares do idioma.
1.2 Competência:
Usar a Língua Espanhola como instrumento de acesso a informações, a outras
culturas ou etnias e para comunicação interpessoal.
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio

Administração Central
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Comunicar-se em escrito e ou oralmente no idioma estrangeiro em nível básico.
Utilizar estratégias verbais e não verbais para favorecer e efetivar a
comunicação e alcançar o efeito pretendido, tanto na produção quanto de textos.
Utilizar sites da internet para pesquisa e como instrumento de acesso a
diferentes manifestações culturais de outros povos, expressas em suas próprias
línguas.
1.3 Competência:
Competência: Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos,
expressões algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc.
Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos da linguagem relacionando
textos com sites contextos, segundo os seguintes aspectos: Natureza, função.
Organização, estrutura, conduções de produção e de recepção.

Habilidades:
Traduzir mensagens de uma para outras formas de linguagem.
- Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens (simbólicas) e viceversa.
- Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos
socioeconômicos, científicos ou cotidianos.
- Interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas, diagramas,
fórmulas, tabelas, gráficos, plantas, mapas, cartazes sinalizadores, linhas do tempo,
esquemas, roteiros, manuais etc.
- Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons adequados para ilustrar e expressar
idéias.
- Observar e constatar a presença, na natureza ou na cultura, de uma diversidade de
formas geométricas e utilizar o conhecimento geométrico para leitura, compreensão e
ação sobre a realidade.
- Apreciar produtos de arte tanto para a análise e pesquisa quanto para a sua fruição.
- Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para pesquisar, representar
e comunicar ideias.
- Discernir e interpretar informações específicas da cultura corporal e utilizá-las para
comunicação e expressão.
-Utilizar conhecimentos, naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes linguísticas, de
registro ou de estilo..
- Explorar as relações entre linguagem coloquial e formal.
Valores e atitudes:
Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e
conteúdos de suas comunicações.
- Gosto pelo aprender.
- Versatilidade e criatividade.
a) Valorização das manifestações culturais de outros povos.
b) Interesse em conhecer a realidade.

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
CONDICIONAL
TECNICAS DE LETURA Y COMPRENSIÓN TEXTUAL
PRETERITOS

LO NEUTRO
GRAMATICA DEL VERBO GUSTAR
CANCIÓN “ME GUSTAS TÚ”-MANU CHAO
PRESENTACIÓN ESCRITA Y ORAL

PARTICIPIOS
REVISIÓN PARA LA PRUEBA
BINGO LOS PARTICIPIOS

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014

Procedimentos Didáticos 2
Aulas expositivas/dialógicas.
Aulas expositivo-dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios
Aulas expositivo-dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.

Lista de exercícios

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios

Cronograma
Dia / Mês
04/02 a 18/ 02
25/02 a 18/ 03

25/03 a 01/ 04

08/04 a 22/ 04

29/04 a 27/ 05

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

LA PASIVA

Lista de exercícios
03/06 a 22/07

REGLAS DE ACENTUACIÓN
DISCURSO DIRECTO Y INDIRECTO

LOS HETEROSEMANTICOS (FALSOS COGNATOS)

FUTURO SIMPLE
EJERCICIOS EN CLIKCIDEIA

ELABORAR ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN CIENTIFICA

GERUNDIO
EJERCICIOS
PRODUCCIÓN TEXTUAL

Centro Paula Souza – 2014

Lista de exercícios

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios
Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios
Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa, data
show, vídeo e áudio.
Lista de exercícios

Lista de exercícios

29/07 a 19/08

26/08 a 09/09

16/09 a 30/09

07/10 a 28/10

04/11 a 09/12

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Comunicar-se em
escrito e/ou oralmente
no idioma estrangeiro
em nível básico
Utilizar estratégias
verbais e não verbais
pra favorecer e efetivar
a comunicação e
alcançar o efeito
pretendido, tanto na

Indicadores de Domínio

Domínio de técnicas de
leitura .
Percepção de vocabulário
específico.
Análise e interpretação de
textos.
Conhecimento da
formação e aplicação dos
tempos verbais.
Domínio na interpretação
de textos e da utilização
da gramática nos
exercícios propostos em
sala de aula.

produção quanto leitura
de textos.
Analisar, interpretar e
aplicar os recursos
1

Distinção das variantes
lingüísticas.
Escolha do vocábulo que
melhor reflita a idéia que
pretenda comunicar.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Centro Paula Souza – 2014

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
a. Propor uma
situação problema
que possa ser
solucionada a partir
da leitura e
interpretação de um
texto e que
demande a
elaboração de um
discurso oral ou
escrito.
b. Exercícios escritos
que utilizem a
utilização correta
dos tempos verbais
trabalhados.
c. Análise do portfólio
do aluno

Critérios de
Desempenho
Responder e argumentar
satisfatoriamente.

1. Conteúdo
2. Apresentação

Evidências de
Desempenho
Conseguir ler e interpretar
os textos propostos em
língua espanhola,
aplicando as técnicas de
leitura, fazendo uso de
seu conhecimento prévio
e utilizando palavras
chaves para sua
compreensão.

Saber utilizar
corretamente os meios de
informação para
Compreender a formação
construção do próprio
dos tempos verbais em
conhecimento
língua espanhola e sua
correta aplicação dentro
das sentenças.
Produzir textos de nível
básico em língua
espanhola com uso
satisfatório dos

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Escolha dos mecanismos
de coesão e coerência na
linguagem relacionando
produção em Língua
Espanhola.
textos com seus
expressivos da

contextos, segundo os
seguintes aspectos:
natureza, função,
organização, estrutura,

Critério na escolha e
utilização de produtos
oferecidos pelos meios de
comunicação e
informação.

condições de produção
e de recepção.
Utilizar conhecimentos
de diferentes naturezas
e áreas numa
perspectiva
interdisciplinar
Utilizar os meios de
comunicação como
objetos e campos de
pesquisa

Centro Paula Souza – 2014

mecanismos de coesão e
coerência bem como dos
aspectos normativos da
língua .

Realizar pesquisas em
sites de língua espanhola
sobre assuntos variados.

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Enlaces - Español para Jóvenes Brasileiros – Volumen 2 e 3
Autor: Osman, Soraia; Elias, Neide; Izquierdo, Sonia; Reis, Priscila
Editora: Sgel - Sbs
SÍNTESIS - CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA 2/3
IVAN MARTIN - Editora Atica-1ª edição.2011
Folhas impressas com a teoria gramatical e listas de exercícios
Revistas, jornais e internet- Fonte Instituto Cervantes ES
V – Estratégias de Recuperação Contínua
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

(para

alunos

com

baixo

Recuperação contínua e paralela por meio de instrumentos diferenciados.
VI – Identificação:
Nome do professor:Roberta Mendes de Jesus
Assinatura:

Data:03/02/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:
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Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Inglês
Série 3º A/B

C. H. Semanal 2

Professor: Roberta Mendes de Jesus

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
Competência: Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e
comunicação, em situações intersubjetivas, adequando-as aos contextos
diferenciados dos interlocutores e das situações.
HABILIDADES
- 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.
- Perceber 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.
ATITUDES E VALORES
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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- Valorização do diálogo.
- Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.
- Senso crítico.
Competência: Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a
terminologia pertinente.
HABILIDADES
- Adequar o discurso ao vocabulário específico e às características pessoais e sociais
dos interlocutores ou do público alvo.
- Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulário específicos a cada situação.
- Utilizar dicionários de línguas, especializados em áreas de conhecimento e/ou
profissionais.
- Aprimorar o discurso incorporando ao vocabulário termos específicos da área
científica, artística, literária e tecnológica.
VALORES E ATITUDES
- Colocar-se no lugar do outro.
- Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.
- Preocupação com a qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de suas
comunicações.

___________________________________________________________________________
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
1. Técnicas de leitura
Transparent words
2. Tempos verbais simples e compostos (revisão)

Procedimentos Didáticos 2
Aulas interativas com a utilização de textos variados de
fontes autênticas.
Aulas interativas com o trabalho das quatro habilidades
Listening, reading, speaking, writing)

Cronograma
Dia / Mês
30/01 a 07/03
14/03 a 25/04

3. Voz passiva

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.

02/05 a 23/05

4. Discurso direto/ Discurso indireto

Aulas interativas com o trabalho das quatro habilidades
Listening, reading, speaking, writing)

30/05 a 18/07

5. Condicional

Aulas expositivas/dialógicas com uso de lousa,
projetor multimídia, vídeo e áudio.

25/07 a 19/09

6. Técnicas de leitura e compreensão de textos ,
diferentes tipos e gêneros textuais , marcadores de
discurso , textos (atuais) sobre assuntos gerais .

Aulas interativas com o trabalho das quatro
habilidades
Listening, reading, speaking,
writing)

26/09 a 05/12

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2

Centro Paula Souza – 2014
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Utilizar-se das
linguagens como meio
de expressão,
informação e
comunicação, em
situações
intersubjetivas,
adequando-as aos
contextos diferenciados
dos interlocutores e das
situações.
Competência: Exprimirse por escrito ou
oralmente com clareza,
usando a terminologia
pertinente.

1

Indicadores de Domínio

Domínio de técnicas de
leitura (Scanning e
Skimming).
Percepção das Key words
e vocabulário específico.
Análise e interpretação de
textos.
Conhecimento da
formação e aplicação dos
tempos verbais.
Domínio na interpretação
de textos e da utilização
da gramática nos
exercícios propostos em
sala de aula.

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio
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Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Critérios de
Desempenho

a. propor uma
situação problema Responder e argumentar
que possa ser
satisfatoriamente.
solucionada a partir
da leitura e
interpretação de um
texto e que
demande a
elaboração de um
discurso oral ou
escrito.
b. Exercícios escritos
que utilizem a
utilização correta
dos tempos verbais
trabalhados.
c. Análise do portifólio
do aluno

Evidências de
Desempenho
Conseguir ler e interpretar
os textos propostos em
língua inglesa, aplicando
as técnicas de leitura,
fazendo uso de seu
conhecimento prévio e
utilizando palavras chaves
para sua compreensão.
Compreender a formação
dos tempos verbais em
língua inglesa e sua
correta aplicação dentro
das sentenças.

___________________________________________________________________________
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro Didático: SANTOS, Denise. Take Over. São Paulo – La Fonte, 2010
MURPHY, R. Essential Grammar in Use. 2ed. Cambridge: CUP, 1997
Textos autênticos atuais e variados de nível apropriado para a série
Revistas, jornais e internet
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua será realizada através de atividades realizadas em classe e
acompanhamento individual durante as aulas.
A recuperação paralela será realizada através de orientações para estudo paralelo e
realização de trabalhos extra classe.

VI – Identificação:
Nome do professor: Roberta Mendes de Jesus
Assinatura:

Data:03/02/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:

Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Língua Portuguesa e Literatura
Série 3ª Série A e B

C. H. Semanal 04

Professor: Rita de Cássia Milani R. Miranda

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
Competências: Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e
comunicação, em situações intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados dos
interlocutores e das situações.
Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia pertinente.
Colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e expressão.
Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de legitimação de acordos e
condutas sociais que se realizam em contextos histórico-culturais específicos
Habilidades: Perceber a pertinência da utilização de determinadas formas de linguagem
de acordo com diferentes situações e objetivos.

1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio

Administração Central
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Colocar-se no lugar do interlocutor ou do público alvo e adequar as formas e meios de
expressão às suas características específicas.
Perceber 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.
Adequar o discurso ao vocabulário específico e características pessoais e sociais dos
interlocutores ou do público alvo.
Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulários específicos a cada situação.
Utilizar dicionários de línguas, especializados em áreas de conhecimento e/ou
profissionais.
Aprimorar o discurso incorporando ao vocabulário termos específicos da área científica,
artística, literária e tecnológica
Analisar e interpretar textos e discursos reconhecendo, nas diferentes formas de
expressão, os objetivos, as intenções, os valores implícitos, as mensagens subliminares, a
filiação ideológica de seu autor.
Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequadas a cada situação.
Acionar, selecionar, organizar e articular conhecimentos para construir argumentos e
propostas.
Valores:
- Valorização do diálogo.

- Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.
- Senso crítico.

Administração Central
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
Relação entre a oralidade e a escrita.

Figuras de linguagem
Denotação/Conotação
Tipologia textual(foco em Narração e Dissertação)
Leitura de imagem (linguagem verbal/não verbal
A arte de ler o que não foi dito.
Ambiguidade.
Intertextualidade.

1

Relacionar em ordem didática
Relacionar de acordo com cada conhecimento
3
Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio”
2
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Procedimentos Didáticos 2
Apresentações Orais
Aula expositiva
Leitura e interpretação de textos
Exercícios de vestibulares (objetivos, subjetivos,análise)
Produção de textos

O estudo dos textos na superfície e na profundidade.
Análise da estrutura da narração e dissertação.
Trabalho com charge, tiras e textos em verso e em prosa.
A apreensão de textos.
Atividades de interpretação.
Exercícios de vestibulares.

Cronograma
Dia / Mês

23/ 01 a 10/03

12/03 a 16/04
21/04 a 28/05
14/07 a 30/07
04/08 a 21/08

Administração Central
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Coesão e coerência
A Dissertação:unilateral
A Carta argumentativa
Classes de palavras :
Revisão : substantivo,adjetivo,
Verbo,advérbio.(revisão)
Sintaxe: período simples
e composto.
Sintaxe de colocação.
Concordância nominal e verbal
Regência nominal e verbal
Orações Coordenadas e
Subordinadas

Elaboração de textos coesos.
Reestruturação de textos não-coesos.
Prática de Produção Textual.

Exercícios de seleção de vocábulos.
Exercícios de combinação entre os termos da oração.
Exercícios sobre subordinados e subordinantes.
Exercícios de vestibulares.

Literatura (revisão)
Análise de textos literários
Pré-Modernismo/Modernismo

Atividades de vestibulares.
Revisão do conteúdo ministrado durante o ano.

Fase contemporânea (revisão)

Exercícios de Vestibulares.

Centro Paula Souza – 2014

25/08 a 29/09

01/10 a 29/10

03/ 11 a 17/11
19/11 a 12/12

Administração Central
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III - Plano de Avaliação de Competências
Instrumento(s) e Procedimentos de
Avaliação 1
Utilizar-se das linguagens Entender o que o texto disse, quis dizer e Criar situações em que o aluno
como meio de expressão, o que se tem a dizer sobre, demonstrando deva expor idéias, narrar ou relatar
informação e comunicaem um texto escrito a aplicação da norma fatos, emitir ou transmitir
ção, em situações intergramatical
informações, argumentar etc.
subjetivas, adequando-as Utilizar de modo eloqüente a oralidade,
debates, seminários, júris
uso de argumentação consistente.
aos contextos diferensimulados e outras.
Produção de cartas, ofícios,artigos
ciados dos interlocutores Expressar-se de forma clarae
para jornal, manuais, cartilhas,
comunicativa
e das situações em que
convites, poemas, quadrinhos,
Demonstrar diferentes realidades e
eles se encontram.
Exprimir-se por escrito ou possibilidades de opiniões, nas relações
charges, instalações, desenhos,
oralmente com clareza,
colagens jogos ou outros,
sociais e interpessoais.
usando a terminologia
Reafirmar, reforçar a importância da busca orientados para determinados
pertinente.
interlocutores ou público alvo de
por novos conhecimentos e informações.
Colocar-se como sujeito
acordo com algumas de suas
Selecionar, relacionar dados obtidos de
no processo de
características especificadas.
diferentes fontes.
produção/recepção da
Análise do portfólio do aluno.
Despertar o desejo de obter informações.
comunicação e
Prova escrita em que serão avaEstimular reflexão.
expressão.
liados os conteúdos trabalhados,
Mostrar diferentes realidades e possibiConsiderar a linguagem e lidades de opiniões, nas relações sociais e somados a ela os trabalhos
suas manifestações como interpessoais.
solicitados no bimestre.
fonte de legitimação de
Apresentação oral.
Estimular reflexão.
acordos e condutas
Estimular desenvolvimento da interrelação Ativ. artística: música,teatro, dança
sociais que se realizam
Produção de textos
dos conhecimentos previamente
em contextos históricoParticipação,organização
trabalhados.
culturais específicos.
Conhecimento,clareza,
Selecionar fontes confiáveis e fidedignas
objetividade,coesão coerência,
que abrangem o universo pesquisado.
criatividade.
Competência

1

Indicadores de Domínio

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio
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Critérios de
Desempenho
Demonstração e
detalhamento de
habilidades associadas
aos conteúdos
trabalhados.
Avaliação processual
possibilitando reflexão
sobre o ponto de
partida e chegada do
aluno.
Organização do
pensamento,clareza,
criticidade,argumentaçã
o.
Domínio da linguagem:
gráfica,oral,escrita,corp
oral
Apresenta desempenho
que evidencie as
técnicas trabalhadas na
obtenção de
informação.

Evidências de Desempenho
Respostas objetivas,
subjetivas,dissertativas
Desempenho que evidencie as
técnicas trabalhadas na
obtenção de informações.
Demonstra conhecer as
possíveis formas de se obter os
dados necessários.
Seleciona as melhores fontes
para tingir os objetivos.
Explora as possibilidades
oferecidas por cada fonte de
informação.
O tema leva a uma rica
discussão e causa polêmica
entre os alunos.
Conduz os alunos a se
imaginarem em diferentes
realidades e a compreenderem
as diferentes possibilidades de
opiniões
Após a apresentação os
espectadores conversam sobre
o material apresentado, fazem
consultas ou interessam-se em
pesquisa.

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
BOSI, Alfredo - História Concisa de Literatura Brasileira.
AMARAL, Emília e FERREIRA, Mário - Novas Palavras.
LIMA, Rocha – Gramática Normativa da Língua Portuguesa
CEREJA, Roberto William / MAGALHÃES, Thereza Cochar
Revistas: Veja, Isto é, Época.
Jornal: Folha de São Paulo
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Relação dialógica para diagnóstico pessoal(compromisso, assiduidade,
dificuldades, motivação etc.
Análise sobre o conteúdo não dominado mediante as provas e exercícios
propostos
Diante das competências não atingidas pelo aluno, serão propostas atividades de
reforço (leitura, exercícios, pesquisa) sempre priorizando avaliações processual e
reiterada.

VI – Identificação:
Nome do professor: Rita de Cássia Milani Ribeiro Miranda
Assinatura:

Data: 03/02/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador: Jonatas Ferraz
Assinatura:

Data: 03/02/2012
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Ensino Médio
Etec

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Física
Série 2º A/B

C. H. Semanal 02

Professor: Alysson Klebis Arantes

I – Competências e respectivas habilidades e valores

1

Avaliar resultados (de experimentos, demonstrações, projetos etc.) e propor
ações de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base nas avaliações
efetuadas.
Entender as tecnologias de Planejamento, Execução, Acompanhamento e
Avaliação de projetos.
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
Buscar subsídios teóricos para interpretar e testar resultados.
Confrontar resultados com objetivos e metas propostas.

1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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Confrontar resultados com hipóteses levantadas.
Avaliar os procedimentos que conduziram ao resultado obtido.
Identificar as possíveis implicações dos resultados apresentados.
Propor ações de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base nos
resultados obtidos.
Reconhecer transformações ambientais e prever efeitos nos ecossistemas e nos
sistemas produtivos.
Organizar, registrar e arquivar informações.
Traduzir, interpretar ou reorganizar informações disponíveis em estatísticas,
objetivando interpolações ou extrapolações.
Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas.

______________________________________________________________________________________
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1

Procedimentos Didáticos

Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
trabalhos individuais e em grupo.
Materiais condutores e não condutores, campo elétrico e Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
interação.
trabalhos individuais e em grupo.
Corrente elétrica e seus efeitos e diferença de potencial
Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
(força eletromotriz).
trabalhos individuais e em grupo.
Magnetismo e fenômenos magnéticos, interação entre
Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
eletricidade e magnetismo.
trabalhos individuais e em grupo.
Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
Aplicações dos conceitos eletromagnéticos na tecnologia.
trabalhos individuais e em grupo.
Constituição da matéria e suas propriedades térmicas,
Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
elétricas, eletromagnéticas, tipos de radiações e a
trabalhos individuais e em grupo.
tecnologia relacionadas.
Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
Interações das radiações com materiais.
trabalhos individuais e em grupo.
Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
Implicações dos efeitos da radiação no ser humano.
trabalhos individuais e em grupo.
Energia nuclear e radioatividade e seus efeitos,
Aulas expositivas teóricas, estudos de casos,
aplicações.
trabalhos individuais e em grupo.
Carga elétrica e tipos e formas de eletrização.

1

Relacionar em ordem didática

Cronograma
Dia / Mês
27 / 01 a 28 / 02
05 / 03 a 31 / 03
01 / 04 a 30 / 04
02 / 04 a 16 / 05
19 / 05 a 13 / 06
17 / 07 a 29 / 08
01 / 09 a 30 / 09
01 / 10 a 31 / 10
03 / 11 a 12 / 12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Indicadores de Domínio

Avaliar resultados (de
experimentos,
demonstrações, projetos
etc.) e propor ações de
intervenção ou novas
pesquisas e projetos
com base nas
avaliações efetuadas.

Utilizar e compreender
tabelas, gráficos e
relações matemáticas
gráficas para a expressão
do saber físico.

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Compreensão,
relacionamento de ideias,
raciocinar, interpretar.

Evidências de
Desempenho

Apresentação de prova
(escrita) com construção e
solução do problema.
Apresentação de trabalho
com observação,
Criatividade, construção
estimação, compreensão
Buscar subsídios teóricos de conceitos. Pesquisar,
criticar, interagir, executar, das ordens de grandezas,
Elaborar sínteses ou
para interpretar e testar
medição, elaboração de
ter respeito, cooperar,
esquemas estruturados
resultados.
hipóteses e analise de
dos temas Físicos.
liderar, ser pontual, ter
resultados.
Entender as tecnologias
Confrontar resultados com iniciativa e atitude.
de Planejamento,
Compreender e relacionar Apresentação de provas e
Construir e investigar
objetivos e metas
exercícios com a
Execução,
as ideias, raciocinando e
situações problema e
propostas.
elaboração de gráficos e
interpretando.
Acompanhamento e
identificar os modelos
tabelas relacionadas ao
Avaliação de projetos.
físicos utilizados.
Confrontar resultados com
saber físico.
Disciplina, respeito,
hipóteses levantadas.
Dimensionar a capacidade
cooperação, interesse e
crescente do homem
Avaliar os procedimentos iniciativa.
propiciada pela tecnologia. que conduziram ao
Interpretar fontes de
resultado obtido.
informações e formas de
1

Articular conhecimentos
de diferentes naturezas e
áreas numa perspectiva
interdisciplinar.

Critérios de Desempenho
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obter informações
relevantes, sabendo
interpretar notícias
científicas.

Identificar as possíveis
implicações dos
resultados apresentados.
Propor ações de
intervenção ou novas
pesquisas e projetos com
base nos resultados
obtidos.
Reconhecer
transformações
ambientais e prever
efeitos nos ecossistemas
e nos sistemas produtivos.
Organizar, registrar e
arquivar informações.
Traduzir, interpretar ou
reorganizar informações
disponíveis em
estatísticas, objetivando
interpolações ou
extrapolações.
Selecionar e utilizar
metodologias científicas.
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Material audiovisual (filmes/documentários)
Bibliografia adotada para o Aluno:
Kazurito e Fuke,Mecânica, Editora Saraiva
Bibliografia recomendada para o Aluno:
Sampaio, J. L. & Calçada, C. S. Física :Volume Único – Ensino Médio Atual. 2° Edição.
São Paulo: Atual, 2005.
V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de
aprendizagem)

Aulas de revisão com exercícios de reforço do conteúdo não aprendido. Avaliação de
recuperação.
VI – Identificação:
Nome do professor: Alysson

Klebis Arantes

Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 27/01/2014
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Ensino Médio

ETEC Dr. Celso Charuri
Código: 124

Município: Capão Bonito

Área de conhecimento: Ensino Médio
Componente Curricular: Física
Série 3º A/B

C. H. Semanal: 02

Professor: Alysson Klebis Arantes

I – Competências e respectivas habilidades e valores 1
FUNÇÃO 1
Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia
pertinente.
HABILIDADES
- Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulário específicos a cada
situação. .
- Aprimorar o discurso incorporando ao vocabulário termos específicos da
área científica, artística, literária e tecnológica.
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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VALORES E ATITUDES
- Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.

FUNÇÃO 2
Entender as tecnologias de Planejamento, Execução, Acompanhamento e
Avaliação de projetos.
HABILIDADES
- Traduzir, interpretar ou reorganizar informações disponíveis em estatísticas,
objetivando interpolações ou extrapolações.
- Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas.
- Elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar planos de trabalho.
- Elaborar relatórios, informes, requerimento, fichas, painéis, roteiros,
manuais e outros.
ATITUDES E VALORES
- Hábitos de planejamento
- Organização
- Espírito de pesquisa.
- Cuidado na realização dos trabalhos.
FUNÇÃO 2
Avaliar resultados (de experimentos, demonstrações, projetos etc.) e propor
ações de intervenção, pesquisas ou projetos com base nas avaliações
efetuadas.
HABILIDADES
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
- Buscar subsídios teóricos para interpretar e testar resultados.
- Propor ações de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base nos
resultados obtidos.
- Reconhecer parâmetros físicos, químicos e biológicos relevantes para o
desenvolvimento sustentável.
- Identificar processos importantes para a preservação da vida e manutenção
de algum tipo de equilíbrio nos ecossistemas.
VALORES E ATITUDES
- Refletir antes de emitir juízos de valor.
- Reconhecer suas responsabilidades sociais e traduzi-las em ações.
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- Desejar intervir na realidade para colaborar na resolução de problemas e
criação de melhores condições de vida.
- Autonomia/iniciativa.
- Partilhar saberes e responsabilidades.

FUNÇÃO 3
Propor ações de intervenção solidária na realidade.

HABILIDADES
- Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico,
as transformações e aspectos socioculturais, associando as diferentes
tecnologias aos problemas levantados e que se propõe solucionar.
- Identificar e avaliar o impacto e a influência das tecnologias na sua vida e
no cotidiano de outras pessoas, nas maneiras de viver, sentir, pensar e se
comportar, nos processos de produção, no desenvolvimento do
conhecimento e nos processos sociais.
- Posicionar-se criticamente diante dos processos de utilização de recursos
naturais e materiais percebendo e apontando 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.
VALORES/ATITUDES
- Sentido da coletividade.
- Cooperação. .
- Reconhecimento de sua parcela de responsabilidade na construção de
sociedades justas e equilibradas.
- Desejo de colaborar na resolução de problemas sociais.
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
Química da hidrosfera
Soluções: classificação, concentração e composição dos
materiais.
Meio ambiente: discutindo possíveis soluções para o lixo,
sujeira no ar, “agrotóxico” (entre outros).

Procedimentos Didáticos

•

Aula expositiva/ dialogada

•

Trabalhos em grupo e individual

•

Listas de atividades (exercícios referentes a

Cronograma
Dia / Mês

27 / 01 a 28 / 02

05 / 03 a 31 / 03

Tratamento de água.
matéria)
Química e litosfera
Metalurgia e siderurgia: extração dos metais e a
importância desses materiais no nosso dia-a-dia.
Química e biosfera
Química e vida.

•

Trabalhos com pesquisa extraclasse

•

Atividades práticas: vídeo, palestras, etc.

•

Atividades de experimentação

01 / 04 a 30 / 04

02 / 04 a 16 / 05

19 / 05 a 13 / 06

Alimentos e funções orgânicas.
17 / 07 a 29 / 08

1

Relacionar em ordem didática
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Polímeros e propriedades das substâncias orgânicas.
01 / 09 a 30 / 09
Industria química e síntese orgânica.
01 / 10 a 31 / 10
Petróleo: combustíveis e suas aplicações.
Modelos quânticos
Radioatividade e energia nuclear.
Bombas atômicas e suas conseqüências.
Lixo nuclear.
O desastre da desinformação radioativa

03 / 11 a 12 / 12
27 / 01 a 28 / 02

05 / 03 a 31 / 03
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência

Indicadores de Domínio

Consultar e analisar e
interpretar textos e
comunicações de
Ciências e tecnologias
veiculadas em
diferentes meios.

Identificar e relacionar
unidades de medida
usadas para diferentes
grandezas, como massa,
energia, tempo , volumes
densidade,concentração
de soluções
Consultar e pesquisar
diferentes fontes de
informação, como
enciclopédias,textos
didáticos e manuais,
internet.

Identificar fenômenos
naturais ou grandezas
em dado domínio do
conhecimento cientifico,

Reconhecer e
compreender fenômenos
químicos, identificando
regularidades, por

Reconhecer e utilizar
adequadamente os
símbolos códigos e
nomenclatura da
linguajem cientificas

1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em grupos
,pesquisas, relatórios,
resumos.seminários e
provas objetivas e provas
subjetivas.
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em
grupos,pesquisas,
relatórios, resumos,
seminários e provas
objetivas e subjetivas.
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em
grupos,pesquisas,

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de
Desempenho
Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação.

Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação

Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação

Evidências de
Desempenho
Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação inter
pessoal.
Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação inter
pessoal.
Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
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estabelecer relações,
identificar regularidade,
invariantes e
transformações.
Compreender a ciência,
e a tecnologia como
partes integrantes da
cultura humana
contemporânea.

exemplo, reconhecer a
conservação de números
de átomos de cada
substância.
Promover e interagir com
eventos e equipamentos
culturais, voltado a difusão
da ciência, como muses,
exposições cientifica,
programas de TV.

relatórios,
resumos.seminários e
provas objetivas e provas
subjetivas.
Aulas expositivas,
trabalhos individuais,
trabalhos em
grupos,pesquisas,
relatórios,
resumos.seminários e
provas objetivas e provas
subjetivas.

Conhecimento e
habilidade, atitudes,
interpretação

cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação inter
pessoal
Compreensão,
relacionamento de idéias,
resolução de problemas,
cooperação disciplina,
organização, pontualidade
e comunicação inter
pessoal

IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Apostila
Química volume 3
Eduardo Fleury Mortimer/ Andrea Horta Machado
DVD didático e aula com auxílio de DVD-rom
Revistas e pesquisa Internet
Tabela periódica
Listas de atividades – questões.
V – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua será realizada através de retomada de conteúdos dos
exercícios, esclarecimento de duvidas e, paralela, após aplicação do diversos
instrumentos de avaliações .
VI – Identificação:
Nome do professor: Alysson Klebis Arantes
Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Área:
Nome do coordenador(a):
Assinatura:

Data:
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Plano de Trabalho Docente – 2014

Ensino Médio
Etec
Etec DR. CELSO CHARURI
Código: 124

Código: 124

Área de conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias
Componente Curricular: Sociologia
Série: 3º ano A/B

C. H. Semanal: 02

Professor: Jonatas Francisco Ferraz

1

I – Competências e respectivas habilidades e valores
Competências - Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais

que constituem a identidade própria e a dos outros.
Desenvolver habilidades de leitura, produção de textos contínuos e expressão oral.
Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela
intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e aos
processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de
espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus
desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos e humanos.
Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e
1

Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio
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econômicas, associando as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que
regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à
distribuição dos benefícios econômicos.
HABILIDADES - • Compreender o significado e as origens das palavras “cidadão” e

“cidadania”;
• Distinguir e reconhecer o que são direitos civis, políticos, sociais e humanos;
• Desenvolver uma compreensão inicial sobre a relação entre a formação do Estado
brasileiro e a constituição dos direitos civis, políticos, sociais e humanos no Brasil;
• Analisar criticamente as condições de exercício da cidadania no Brasil ao longo da
história;
• Compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na
Constituição Brasileira de 1988;
• Ler, interpretar e analisar o texto original da Constituição Brasileira;
• Estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e as
suas possibilidades de efetivação;
• Ler, interpretar e analisar trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código
de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso;
• Estabelecer uma reflexão crítica sobre os direitos
• Compreender o que significa a desumanização e a “coisificação” do outro e quais os
fatores que contribuem para esses fenômenos;
• Resgatar a especificidade da condição humana e dos direitos fundamentais à vida, à
liberdade, à dignidade, à pessoa e às condições mínimas de sobrevivência;
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II – Plano Didático
Conhecimentos 1
- O significado de ser cidadão ontem e
hoje.
- Direitos civis, políticos, sociais e
humanos.
- O processo de constituição da
cidadania no Brasil.
a) A Constituição Brasileira de 1988
b) Direitos e deveres do cidadão
c) A expansão da cidadania para
grupos especiais: crianças e
adolescentes, idosos e mulheres
- Formas de participação popular na
história do Brasil.
- Movimentos sociais contemporâneos:
a) Movimento operário e sindical
b) Movimentos populares urbanos
- A cidade como lugar de contradições
e conflitos.
- Associativismo e democracia:
a) Cooperativas e outras associações
b) ONGs

1

Relacionar em ordem didática

Procedimentos Didáticos

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas e etc.

Leitura do livro indicado, relatório de leitura, exercícios de fixação,
pesquisa na internet e ou bibliotecas, discussão, seminários e
sistematização dos resultados obtidos, seminários apresentação de
um projeto interdisciplinar utilizando de varias linguagens
(musicas, pinturas, teatralização, etc)

Cronograma
Dia / Mês

23/01/2014 a
30/04/2014

01/05/2014 a
05/07/2014
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- Organização política do Estado
brasileiro:
a) Estado e governo
b) Formas e sistemas de governo
- Organização dos poderes:
a) Executivo, Legislativo e Judiciário
b) Eleições e partidos políticos
- Desumanização e coisificação do
outro.
- Reprodução da violência e da
desigualdade social.
- O papel social e politicamente
transformador da esperança e do
sonho.

Reflexão concernente ao assunto, Leitura do livro indicado,
relatório de leitura, exercícios de fixação, pesquisa na internet e ou
bibliotecas, discussão, seminários e sistematização dos resultados
obtidos, seminários a projeto interdisciplinar que será apresentado
na Semana do Ensino Técnico, que devera abordar algum tema
tratado durante o ano letivo

Reflexão concernente ao assunto, discussões de textos e atividades
práticas, exercícios de fixação, pesquisas, filmes, documentários e
etc.

01/08/2014 a 30/09/

01/10 a 12/12
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III - Plano de Avaliação de Competências
Competência
Traduzir os conhecimentos
sobre a pessoa, a
sociedade, a economia, as
práticas sociais e culturais
em condutas de
indagação, análise,
problematização e
protagonismo diante de
situações novas,
problemas ou questões da
vida pessoal, social,
política, econômica e
cultural.
Entender os princípios das
tecnologias associadas ao
conhecimento do
indivíduo, da sociedade e
da cultura, entre as quais
as de planejamento,
organização, gestão e
trabalho de equipe, e
1

Instrumento(s) e
Procedimentos de
Avaliação 1

Indicadores de Domínio

Argumentação pertinente e
coerente frente ao questionamento
proposto. Aplicação de
conhecimentos na solução de
problemas.
Pertinência e organização de texto
escrito, da apresentação oral, etc

A partir de uma situação problema,
o aluno devera: observar
determinado fenômeno,
objeto,comportamento, processo e
etc.
Durante certo período, identificar e
analisar característica,
regularidades e transformações
observadas;
Obter outros dados em diferentes
fontes; organizá-los, interpretá-los;
Construir e aplicar
conceitos

Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio

Critérios de Desempenho
Clareza, criticidade, precisão e
coesão nos argumentos e textos
apresentados.
Comportamento ético,
generosidade, liderança nas
atividades em grupos e coletivas.
Complexidade e historicidade na
elaboração de textos e argumentos
apresentados.
Interesse e perseverança nos
projetos de pesquisa

Evidências de
Desempenho
Síntese (oral e escrita) das
propostas de soluções dos
problemas em relação:
a) As fontes consultadas
b) As informações
Selecionadas e organizadas
Independência intelectual.
Convivência ética, ecológica e
democrática

______________________________________________________________________________________
Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

associá-los aos
problemas que se
propõem resolver.
Entender o impacto das
tecnologias associadas às
Ciências Humanas sobre
sua vida pessoal, os
processos de produção, o
desenvolvimento do
conhecimento e a vida
social.
Entender a importância
das tecnologias
contemporâneas de
comunicação e
informação
para planejamento,
gestão, organização e
fortalecimento do trabalho
de equipe.
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Textos, artigos de jornais e revistas, livros, Internet, Filmes,
documentários, palestras e livros didáticos.
Utilização do Portal do Clickideia.
Bibliografia:
MARX, Karl. O Capital. Edição popular. Lisboa, Edições 70, s/d.
MARX, Karl. Sociologia. IN: IANNI, Octavio (org.). São Paulo, Ática, 1979.
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1986.
WEBER, Max. Ciência e política. Duas vocações. São Paulo, Martin Claret, 2001.
WEBER, Max. Economia e Sociedade. Vol. 1 e 2. Brasília, UNB, 2000.
CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. Rio de Janeiro, Rocco, 2001.
CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Vols. 1, 2 e 3. São Paulo, Paz e Terra,
1999.
COHN, Gabriel. Sociologia da Comunicação. São Paulo, Pioneira, 1973.
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 2003.

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

Identificar as dificuldades e necessidades do aluno para planejar novas estratégias.
Estimular ainda mais o aluno nas discussões e na elaboração das atividades propostas
* Acompanhamento individualizado com atividades diferenciadas
*Avaliação diagnostica
* Tarefas para casa com freqüência
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* Pesquisa dirigida
* Formação de Grupos de estudo
* Participação na Semana Paulo Freire (maio)
* Haverá nos meses de junho e novembro Avaliação Interdisciplinar.
* Participação no Projeto: Cidadania e Solidariedade na Semana Paulo Freire
* Será trabalhado assuntos pertinentes a Ética e Cidadania durantes as aulas.

VI – Identificação:
Nome do professor: Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data: 27/01/2014

VII – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do coordenador(a): Jonatas Francisco Ferraz
Assinatura:

Data:
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