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 ETEC Dr. José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico:  Recursos Naturais 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Série: MÓDULO IV  

TÉCNICO EM AROPECUARIA 
C. H. Semanal: 2 

Professor:VERA REGINA MATOZO ESPECIATO 

 

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

Coordenar o trabalho em equipe respeitando os princípios e valores éticos, 
morais do cidadão / profissional diante das diversas situações de vida.  

 

 
  
 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

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

 

Componente Curricular:  Ética e Cidadania Organizacional                                                                        Módulo: IV 
                                                                                                                 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 

Compreender o desenvolvimento da 
sociedade  as  relações da vida 
humana com ao meio ambiente 
,seus desdobramentos políticos, 
culturais, econômicos ,humanos e 
sociais. 
 

1 Adotar atitudes de respeito, dignidade e 
solidariedade nas relações sociais 

1 

Texto: 24 toques para ser mais feliz. 

1.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar o perfil profissional do 
técnico em agropecuária 

1.
1 

Enumerar atribuições e responsabilidades  
do técnico em agropecuária 

1.1 

Perfil do técnico em agropecuária 
quanto as suas múltiplas atribuições 
e responsabilidades na área 

2 Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor e a Legislação 

2 Aplicar a legislação trabalhista e o Código 
de Defesa do Consumidor nas relações 

2 Código de Defesa do Consumidor 
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Trabalhista. 
 

empregador/empregado e consumidor / 
fornecedor. 

3 Atualizar conhecimentos, 
desenvolver e ou aprimorar 

habilidades, introduzir inovações 
tendo em vista melhorar o 

desempenho pessoal e 
organizacional. 

 

3 Estabelecer relações de respeito mútuo 
entre fornecedor /produtor /empregador / 

empregado, parceiro / colaborador / 
concorrente 

 

3 

Legislação Trabalhista 
 

4 Promover a imagem da 
organização, percebendo ameaças 
e oportunidades que possam afetá-
la e os procedimentos de controles 

adequados a cada situação. 

3 Incorporar a sua prática cotidiana 
conhecimentos, técnicas e atitudes 
propícias ao seu desenvolvimento 

profissional e relacional 

 
Conselhos regionais da Profissão: 

CREA 
 

5 Trabalhar em equipe e 
cooperativamente valorizando e 

encorajando a autonomia e a 
contribuição de cada um. 

4  
Promover a imagem da organização. 

 
 
 

 
Ética profissional, regras e 

regulamentos organizacionais 
 

6 Reconhecer e prever situações de 
risco ou desrespeito à saúde 
pessoal, social e ambiental. 

5  
Participar e /ou coordenar equipes de 

trabalho. 
 

 A Ética como princípio na construção 
de estruturas econômicas, políticas e 

sociais 
 

7 Interpretar o Código de Ética do 
Profissional que atua na área 

6 Selecionar procedimentos / técnicas de 
trabalho. 

 Trabalho e responsabilidade social 
 

  7 Cumprir criticamente as regras, 
regulamentos e procedimentos 

organizacionais 

 Conceitos de trabalho em equipe, 
cooperação e autonomia pessoal 
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Cumprir o Código de Ética profissional 
nas suas atividades 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular     Ética e Cidadania organizacional 

 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Adotar atitudes de 
respeito, dignidade e 

solidariedade nas 
relações sociais. 

 

Texto: 24 toques para ser 
mais feliz. 

Apresentação da professora, do 
componente curricular, dos métodos de 
trabalho e das regras de convivência na 
sala de aula. Leitura compartilhada do 

texto, reflexão sobre o texto. 

 
30/01/14 

Enumerar atribuições e 
responsabilidades  do 

técnico em agropecuária 

Perfil do técnico em 
agropecuária quanto as suas 

múltiplas atribuições e 
responsabilidades na área 

Aula expositiva e dialogada; produção de 
texto. 

06/02 a 20/02/2014 

Aplicar a legislação 
trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor 

nas relações 
empregador/empregado e 
consumidor / fornecedor. 

Código de Defesa do 
Consumidor 

 

 
Aulas expositivas, dialogadas,  com a 
participação dos alunos; Utilização do 
quadro negro, e recursos audiovisuais 

27/02/2014  20/03/2014 
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Estabelecer relações de 
respeito mútuo entre 
fornecedor /produtor 

/empregador / 
empregado, parceiro / 

colaborador / concorrente 

Legislação Trabalhista 
 

 
Aulas expositivas, dialogadas,  com a 
participação dos alunos; Utilização do 
quadro negro, e recursos audiovisuais 

Aula expositiva e dialogada. 

27/03 a 17/04/14 

Incorporar a sua prática 
cotidiana conhecimentos, 

técnicas e atitudes 
propícias ao seu 
desenvolvimento 

profissional e relacional 

Conselhos regionais da 
Profissão: CREA 

 

 
Trabalho em duplas, socialização do 

trabalho.  
24/04 a /08/05/2014 

 
Promover a imagem da 

organização. 

Ética profissional, regras e 
regulamentos 

organizacionais 
 

 
Aulas expositivas, dialogadas,  com a 
participação dos alunos; Utilização do 
quadro negro, e recursos audiovisuais 

 
22/05/2014 

 
Participar e /ou coordenar 

equipes de trabalho. 

A Ética como princípio na 
construção de estruturas 
econômicas, políticas e 

sociais 
 

 
Dinâmica de grupo. 

29/05/2014 

Selecionar procedimentos 
/ técnicas de trabalho. 

Trabalho e responsabilidade 
social 

 

 
Dinâmica de grupo 05/06/2014 
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Cumprir criticamente as 
regras, regulamentos e 

procedimentos 
organizacionais 

Cumprir o Código de 
Ética profissional nas 

suas atividades 
 

Conceitos de trabalho em 
equipe, cooperação e 

autonomia pessoal 
 

Dinâmica de grupo 05/06/2014 

 

 
 
 
 
 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1- 
 

1.1- Analisar o código de 
defesa do consumidor e a 

legislação trabalhista 

1.1 – Saber aplicar a 
legislação trabalhista nas 
relações empregador e 

empregado. 
1.2 – Saber aplicar o 

- Prova escrita (objetiva 
e subjetiva); 

- Relatórios de 
atividades 

desenvolvidas intra e 

1 - Clareza, precisão, 
fidelidade dos dados e 

informações atualizadas. 
 
 

1 – Demonstração de 
conhecimento sobre os 

conceitos propostos 
utilizando fundamentos 

teóricos e linguagem clara. 
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2 - Atualizar 
conhecimentos, 

desenvolver e ou 
aprimorar habilidades, 

introduzir inovações tendo 
em vista melhorar o 

desempenho pessoal e 
organizacional. 

 
 

3 - Promover a imagem 
da organização, 

percebendo ameaças e 
oportunidades que 

possam afetá-la e os 
procedimentos de 

controles adequados a 
cada situação. 

 
4 - Trabalhar em equipe e 

cooperativamente 
valorizando e encorajando 

a autonomia e a 
contribuição de cada um. 

 

código de defesa do 
consumidor nas relações 

de consumidor e 
fornecedor. 

2.1 - Estabelecer relações 
de respeito mútuo entre 
fornecedor / produtor / 

empregador / empregado, 
parceiro / colaborador / 

concorrente. 
 
 

3.1 - Incorporar a sua 
prática cotidiana 

conhecimentos, técnicas e 
atitudes propícias ao seu 

desenvolvimento 
profissional e relacional. 

3.2 - Promover a imagem 
da organização. 

 
4.1 - Participar e / ou 
coordenar equipes de 

trabalho. 
 
 
 
 

extra-classe. 
 

Provas objetivas. 
- Exercícios de 
Interpretação. 

- Estudo de caso; 
- Observação direta. 

- Freqüência, 
pontualidade e 

desempenho em aulas. 
 

Provas objetivas. 
- Trabalho em grupo. 

- Exercícios de 
Interpretação. 

- Estudo de caso; 
 
 

- Prova escrita (objetiva 
e subjetiva); 

- Relatórios de 
atividades 

desenvolvidas intra e 
extra-classe. 

 
- Trabalho em grupo. 

- Relatório. 
- Exercício de 

 
 

2 - Clareza, precisão, 
fidelidade dos dados. 

 
 
 
 
 

3 - Clareza, precisão, 
fidelidade dos dados e 

informações atualizadas. 
 
 
 
 
 

4 - Clareza, precisão, 
fidelidade dos dados e 

informações atualizadas. 
 
 
 

5 - Clareza, precisão, 
fidelidade dos dados e 

informações atualizadas. 
 
 

 
 

2 - Demonstração de 
conhecimento sobre os 

diferentes conceitos. 
 
 
 
 

3 – Demonstração de 
conhecimento sobre os 

conceitos propostos 
utilizando fundamentos 

teóricos e linguagem clara. 
 
 
 

4 – Entrega de relatório ou 
trabalho em prazo 

estipulado contemplando 
os critérios de desempenho 

e conhecimento. 
 

5 – Demonstração de 
conhecimento sobre os 

conceitos propostos 
utilizando fundamentos 

teóricos e linguagem clara. 
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5 - Prever situações de 
risco ou desrespeito à 

saúde pessoal, social e 
ambiental. 

 
 
 
 
 

6 - Interpretar o código de 
ética do profissional que 

atua no setor. 
 

5.1 - Selecionar 
procedimentos / técnicas 

de trabalho. 
5.2 - Cumprir criticamente 
as regras, regulamentos e 

procedimentos 
organizacionais. 

 
 

6.1 - Cumprir o código de 
ética profissional nas suas 

atividades. 

interpretação. 
 
 

- Trabalho em grupo. 
- Relatório. 

- Exercício de 
interpretação. 

 

 
 
 
 

6 - Clareza, precisão, 
fidelidade dos dados e 

informações atualizadas. 

 
 
 
 

6 – Demonstração de 
conhecimento sobre os 

conceitos propostos 
utilizando fundamentos 

teóricos e linguagem clara. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  
Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer 
os critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

x 
Prova Prática x

x 
Participação/interação na 
aula 

X 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

x 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de 
Exercícios 

x 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

 
Freqüência em 
Escala/estágio 

X 

Outro: Visitas técnicas, 
Demonstrações  das 
habilidades através de 
teatro. 

x 

Trabalhos/Pesq em 
grupo 

 

Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro : 
x 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro: 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 
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 x 30%  90%  x 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%  x 40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 

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

Apostila do Centro Paula Souza, jornais, revistas, artigos da internet e outros 
Recursos audiovisuais; 
Livros: 
A Pessoa: O encontro Consigo mesma. Eixo Temático nº 01- Edição Experimental 
 
ALVES, J. F. Ética, cidadania e trabalho – Reflexões e atividades para uma prática 
efetiva. São Paulo: Copidart Editora Ltda., 2002. 
 

 

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

A recuperação contínua será inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 
sala de aula  decorrente da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituído 
das  intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas 
forem constatadas. 
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VIII – Identificação: 

Nome do professora: Vera Regina Matozo Especiato 

Assinatura:                                                                                        Data:17/02/2014 

 
 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

O plano de Trabalho Docente está de acordo com o plano de Curso para esse 
componente curricular. 

Nome do coordenador(a): José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014       
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