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

• Comunicar-se com os profissionais das equipes, utilizado vocabulário técnico 
específico. 
 

• Preencher documentos técnicos da área de administração.  Elaborar documentos 
administrativos.  
 

•Trabalhar em equipe.  Demonstrar capacidade de participação. 
 

•Demonstrar competência leitora e escritora. 
 

• Demonstrar iniciativa e receptividade. 
 

• Agir com cidadania. 
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•Demonstrar criatividade e sensibilidade. 
 

• Utilizar meios e veículos de comunicação. 
 

• Demonstrar capacidade de síntese, comunicação, raciocínio lógico, análise.  
 

•Demonstrar facilidade de comunicação verbal e escrita  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia (LTT)                                                                                             Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Analisar textos técnicos / comerciais 

da área de gestão, por meio de 
indicadores lingüísticos e de 
indicadores extralingüísticos.  
 

 

 1.Utilizar recursos lingüísticos de coerência e 

de coesão, visando atingir objetivos da 
comunicação comercial relativos à 
contabilidade.  
 

 

 
 

 1. Estudos de textos técnicos/ 
comerciais aplicados à área de 
contabilidade , através de indicadores 
lingüísticos e Indicadores 
extralingüísticos:  
a. Vocabulário  
b. Morfologia  
c. Sintaxe  
d. Semântica  
e. Grafia  
f. Pontuação  
g. Acentuação, etc.  
 

 2.Desenvolver textos técnicos 
aplicados à área de gestão de acordo 
com normas e convenções específicas. 
 
 

 2.Utilizar instrumentos da leitura e da redação 
técnica, direcionadas a área de contabilidade.  
 
 

 
 

 2.Parâmetros de níveis de formalidade e 
adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação. 
Efeito de sentido e contextos 
sócioculturais, modelos 
preestabelecidos de produção de textos 

 3. Pesquisar e analisar informações da 
área de gestão em diversas fontes 
convencionais e eletrônicas.  
 

 3.Identificar e aplicar elementos de coerência 
e de coesão em artigos e em documentação 
técnica administrativa relacionada à área de 
contabilidade .  
 

 3.Conceitos de coerência e de coesão 
aplicados à análise e a produção de 
textos técnicos específicos da área de 
contabilidade 
a. Ofícios  
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b. Memorandos  
c. Comunicados  
d. Cartas  
e. Avisos  
f. Declarações  
g. Recibos  
h. Carta-currículo  
i. Currículum Vitae  
j. Relatório técnico  
k. Contrato  
l. Memorial descritivo  
m. Técnicas de redação  
 

 4.Definir procedimentos lingüísticos que 
levem à qualidade nas atividades 
relacionadas com o público 
consumidor.  
 

 4.Aplicar modelos de correspondência 
comercial aplicado à área de contabilidade.  
 

 4.Princípios de terminologia aplicados à 
área contabilidade .  
Glossário com nomes e origens dos 
termos utilizados na área de 
contabilidade 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia (LTT)                                                                                Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.Utilizar recursos 

lingüísticos de coerência e 
de coesão, visando atingir 
objetivos da comunicação 
comercial relativos à 
contabilidade.  

 

1. Estudos de textos técnicos/ 
comerciais aplicados à área de 
contabilidade, através de 
indicadores lingüísticos e 
Indicadores extralingüísticos:  
a. Vocabulário  
b. Morfologia  
c. Sintaxe  
d. Semântica  
e. Grafia  
f. Pontuação  

g. Acentuação, etc. 

Desenvolver um clima de comunicação oral 
e escrita para construção de textos segundo 
suas intenções e opções. 
Aula expositiva dialogada e realização de 
atividades em grupo, realização de exercícios 
escritos e resolução de situações problemas. 

 
27 / 02 a 27/03 

2.Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica, 
direcionadas a área de 
contabilidade .  
 

 

2.Parâmetros de níveis de 
formalidade e adequação de 
textos a diversas 
circunstâncias de 
comunicação. 
Efeito de sentido e contextos 

sócioculturais, modelos 
preestabelecidos de produção 

de textos 

Desenvolver um clima de comunicação oral 
e escrita para construção de textos segundo 
suas intenções e opções. 
Aula expositiva dialogada e realização de 
atividades em grupo, realização de exercícios 
escritos e resolução de situações problemas. 

Interpretação e produção de textos técnicos 
relacionados à área de Administração. 
 

 
27 / 03 a 27 / 04 
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3.Identificar e aplicar 
elementos de coerência e 
de coesão em artigos e em 
documentação técnica 
administrativa relacionada à 
área de gestão.  

 

3.Conceitos de coerência e de 
coesão aplicados à análise e a 
produção de textos técnicos 
específicos da área de 
contabilidade 
a. Ofícios  
b. Memorandos  
c. Comunicados  
d. Cartas  
e. Avisos  
f. Declarações  
g. Recibos  
h. Carta-currículo  
i. Currículum Vitae  
j. Relatório técnico  
k. Contrato  
l. Memorial descritivo  
m. Técnicas de redação  
 

 

Desenvolver um clima de comunicação oral 
e escrita para construção de textos segundo 
suas intenções e opções. 
Aula expositiva dialogada e realização de 
atividades em grupo, realização de exercícios 
escritos e resolução de situações problemas. 

 
27 / 04 a 27 / 05 

4.Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicado à área de gestão.  

 

4.Princípios de terminologia 
aplicados à área contabilidade 
Glossário com nomes e origens 
dos termos utilizados na área 
de contabilidade 

 

Aula expositiva dialogada e realização de 
atividades em grupo, realização de exercícios 
escritos e resolução de situações problemas. 

 
27 / 05 a  junho 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio Instrumento(s) e Critérios de Desempenho Evidências de 
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Procedimentos de 
Avaliação1 

Desempenho 

 

1. Analisar textos técnicos 

/ comerciais da área de 
contabilidade, por meio de 
indicadores lingüísticos e 
de indicadores 
extralingüísticos.  
 

2.Desenvolver textos 
técnicos aplicados à área 
de contabilidade de 
acordo com normas e 
convenções específicas. 
 
3. Pesquisar e analisar 
informações da área de 
contabilidade em diversas 
fontes convencionais e 
eletrônicas.  
 
4.Definir procedimentos 
lingüísticos que levem à 
qualidade nas atividades 
relacionadas com o 
público consumidor.  
 

 

1.Utilizar recursos 

lingüísticos de coerência e 
de coesão, visando atingir 
objetivos da comunicação 
comercial relativos à gestão.  
2.Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicado à área de 
contabilidade.  
3.Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área de 
contabilidade . 

 
4.Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica, 
direcionadas a área de 
contabilidade .  
5.Identificar e aplicar 
elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em 
documentação técnica 
administrativa relacionada à 
área de contabilidade .  

 

Textos técnicos oficiais: 
ofícios, memorandos, 
comunicados, cartas, 
avisos, declarações, 
recibos, carta-currículo, 
curriculum vitae, relatório 
técnico, contrato, memorial 
descritivo. 
Resolução de situações e 
problemas. 
Exercícios teóricos e 
práticos. Pesquisas.  
 
Resolução de situações e 
problemas. 
Exercícios teóricos e 
práticos. Pesquisas.  
 

Aplicar conhecimentos 
das regras lingüísticas 
especificas da área.na 
execução das pesquisas. 
Resolução de situações e 
problemas. 
Exercícios teóricos e 

 

Empenho, clareza de idéias 
e organização. 
Participação, criticidade e 
criatividade. 

Leitura, análise, 
interpretação e 
compreensão, da análise 
linguística, vocabulário, 
estilo, articulação de 
ideias. 
 
Empenho, clareza de idéias 
e organização. 
Participação, criticidade e 
criatividade 

Estratégia de elaboração 
e leitura dos textos, através 
de aspectos formais, 
linguagens especificas, 
características, organização 
lógica de dados, coerência, 
coesão, argumentos 
lógicos. 
 
 

 

Desenvolver a atividade 
proposta com clareza. 
Realizar as atividades 
utilizando os conceitos 
pertinentes. Participação em 
sala de aula.  

Analisar e produzir 
diversos gêneros 
textuais, sejam orais e 
ou escritos. 
 
Realizar as atividades 
utilizando os conceitos 
pertinentes. Participação em 
sala de aula.  

Desenvolver textos 
técnicos oficiais de 
acordo com as normas e 
estruturas estabelecidas. 
Identificação de fato, 
opinião, argumentos, 
coesão e coerência, nos 
quais a ideia está 
fundamentada. 
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6.Utilizar diferentes 
linguagens: verbal, não 
verbal; formal e informal.  
 

7.Selecionar e utilizar fontes 

de pesquisa convencionais e 
eletrônicas.  
Aplicar conhecimentos e 
regras lingüísticas na 
execução de pesquisas 
específicas da área de 
contabilidade.  
 
8.Aplicar conhecimentos e 
regras lingüísticas na 
execução de pesquisas 
específicas da área de 
contabilidade. 

 
9.Comunicar-se com 

diferentes públicos. 
Utilizar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes idéias, relações e 
necessidades profissionais.  
 

práticos. Pesquisas.  
 

Resolução de situações e 
problemas. 
Exercícios teóricos e 
práticos. Pesquisas.  
 

Empenho, clareza de idéias 
e organização. 
Participação, criticidade e 
criatividade. 

Coordenação de pontos 
de vista, aceitação de 
divergências; 
descentralização de 
opiniões, utilização de 
argumentos lógicos. 
 
 
Empenho, clareza de idéias 
e organização. 
Participação, criticidade e 
criatividade. 

Variações linguísticas 
através das relações da 
oralidade e escrita com 
procedimentos que 
elevem a qualidade e o 
desempenho 
relacionadas ao público. 
 

 
 

 
Desenvolver a atividade 
proposta com clareza. 
Realizar as atividades 
utilizando os conceitos 
pertinentes. Participação em 
sala de aula.  

Transferir os 
conhecimentos 
adquiridos para as mais 
diferentes situações de 
interação social. 
 
Desenvolver a atividade 
proposta com clareza. 
Realizar as atividades 
utilizando os conceitos 
pertinentes. Participação em 
sala de aula.  

Transferir os 
conhecimentos 
adquiridos para as mais 
diferentes situações de 
interação social 
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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  Prova Prática X Participação/interação na aula 

 
Prova com Testes Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X Prova com Consulta X Resolução de Exercícios  Compromisso c/ prazos/datas 

 Prova Oral  Trabalhos/Pesq Individuais   Freqüência em Escala/estágio 

 Outro............................. X Trabalhos/Pesq em grupo X 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% 

 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) 

CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. – Português Linguagens – Editora 
Atual/Saraiva, 2009. 
CEREJA, William R. e MAGALHÃES, Thereza C. – Gramática Reflexiva – Texto, 
semântica e interação – Editora Atual/Saraiva, 1999. 
GRANATIC,Branca;Técnicas Básicas de redação;2ª ed.São Paulo,editora 
scipione,1995. 
INFANTE, Ulisses – Curso de Gramática aplicada aos Textos – Editora Scipione – 2005. 
INFANTE, Ulisses – Do texto ao texto – Curso prático de leitura e redação – Editora 
Scipione. 
MARTINS, Dileta S.; ZILBERKNOP, Lúbia S. – Português Instrumental – Sagra-DC 
Luzzatto Editores. 
MEDEIROS, João Bosco – Português Instrumental para Cursos de Contabilidade, 
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Economia e Administração – Editora Atlas. 
TERRA, Hernani e NICOLA, José de – Português de olho no mundo do trabalho – 
Volume único para o Ensino Médio – Editora Scipione 2004. 
VIANA, Antônio C.; VALENÇA, Ana; CARDOSO, Denise P.; MACHADO, Sônia M. – 
Roteiro de Redação – Lendo e Argumentando – Editora Scipione. 
Outros:Jornais (Folha de São Paulo, Estadão): Revistas (Nova Escola, Veja, Isto é, 
Atualidades ). 
MAZZAROTTO, Luiz Fernando. Manual de gramática: guia prático da língua portuguesa. São Paulo: DCL, 
2008. 

 

 

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

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que for 

diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o 

desenvolvimento do curso. 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 

aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 

favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 

e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 

aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 

mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 

aulas e será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras atividades 

adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a coordenação e a 

supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado e vinculado ao 

estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será realizado paralela e 

concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às aulas. 

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Dalila Mandarini Saran  

Assinatura:                                                                                        Data:17/02/2014 

 

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

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


