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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. 

 
Atribuições 



 Assessorar no gerenciamento de mudanças organizacionais (conhecer e analisar 
técnicas e tendências).  

 Contribuir na elaboração dos organogramas gerais e dos funcionogramas, visando 
à definição dos parâmetros das delegações de funções e os limites de 
responsabilidades.  

 Aplicar diretrizes, dados e informações contidas no planejamento estratégico, tático 
e operacional das empresas.  

 Identificar técnicas de vendas e pós-vendas nos diferentes mercados.  

 Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing.  

 Aplicar técnicas de negociação.  

 Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional sustentável.  

 Agir com ética profissional.  

 Preencher e digitar textos, cartas, planilhas, propostas e contratos diversos.  

 Comunicar-se escrita e oralmente de forma adequada e administrativamente.  

Plano de Curso nº 213, aprovado pela Portaria Cetec – 134, de 4-10-2012, publicada 
no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38. 

Etec: Dr. José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo Série: 1º ano 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

C.H. Semanal: 1aula Professor: Fabio Roque Amado 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2016 

              



 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

 Atender clientes: identificação de suas necessidades e fornecimento de 
informações.  

 Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de 
informações, elaboração, emissão e conferência de documentos.  

 Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa 
utilização dos recursos pautando-se na sustentabilidade.  

 
Área de Atividades 
 
C – Atuar de acordo com os preceitos da ética no trabalho  

 Demonstrar comprometimento no trabalho.  

 Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de trabalho.  

 Trabalhar em equipe, reconhecendo o grau de hierarquia.  

 Atuar de forma proativa nas decisões da organização.  

 Conhecer a legislação vigente sobre o trabalho voluntário.  
 
F – Controlar rotina administrativa  

 Arquivar documentos.  

 Acompanhar validade e alterações de legislação vigente.  

 Atualizar cadastro geral.  

 Elaborar formulários administrativos.  

 Atuar no fluxo de informações e documentos.  

 Planejar, executar e controlar rotina administrativa diária.  
 
G – Atender clientes  

 Identificar necessidades dos clientes.  

 Identificar áreas funcionais da empresa.  

 Agilizar atendimento.  

 Registrar reclamações de clientes.  

 Analisar reclamações dos clientes e encaminhar à área responsável pela 
providência.  

 
H – Demonstrar competências pessoais  

 Agir com tolerância.  

 Buscar aprimoramento profissional.  

 Demonstrar facilidade de comunicação verbal e escrita.  

 Tomar iniciativa.  

 Atuar com flexibilidade.  

 Evidenciar comprometimento.  

 Trabalhar em equipe. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                                                  Série: 1º Ano 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
Analisar o código de ética profissional, as 
regras, os procedimentos e regulamentos 
organizacionais. 

1 

1.1. Aplicar a legislação e o código de ética 
profissional nas relações pessoais, 
profissionais e comerciais. 
1.2. Cumprir criticamente as regras, 
regulamentos e procedimentos 
organizacionais. 
1.3. Identificar e respeitar, no ambiente de 
trabalho, as diversidades sociais e 
culturais. 

1 

Ética profissional, regras e regulamentos 
organizacionais – Código de Ética – 
Resolução Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela Resolução 
Normativa CFA nº 128, de 13 de setembro 
de 1992: 

 Normas e regulamentos institucionais; 

 Diversidades: 
 Sociais (homofobia, bullying, 

drogas lícitas, ilícitas e inclusão 
social); 

 Culturais (cultura, grupo étnico, 
religião, vestimento e alimentação) 

2 

Selecionar as técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, valorizando e 
encorajando a cooperação, a ética, a 
autonomia e a sustentabilidade. 

2 

2.1. Identificar a importância do domínio 
das técnicas de relações interpessoais. 
2.2. Participar e/ ou coordenar equipes de 
trabalho. 
2.3. Adaptar-se a diferentes situações e 
ambientes, identificando a postura e 
comportamento adequados. 
2.4. Trabalhar em equipe e 
cooperativamente valorizando e 
encorajando a autonomia e a contribuição 
de cada um. 
2.5. Desenvolver projetos sociais de 
sustentabilidade. 

2 

Princípios de trabalho em equipe e 
relações interpessoais: 

 Desenvolvimento de habilidades 
sociais; 

 Análise de problemas e tomada de 
decisão; 

 Liderança e ética no trabalho; 

 Motivação e processos de mudança; 

 Trabalho em equipe e inteligência 
emocional; 

 Comunicação, percepção e diferenças 
individuais; 
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 Moral, ética e cidadania no mundo do 
trabalho e no exercício profissional 

3 
Interpretar a legislação vigente sobre o 
trabalho voluntário. 

3 

3.1. Incorporar a prática profissional do 
trabalho voluntário. 
3.2. Participar de programas e atividades 
voluntárias na empresa e na comunidade. 
3.3. Aplicar legislação vigente sobre o 
trabalho voluntário. 

3 

Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social: 

 Trabalho voluntário: 
 Lei Federal 9.608/98 e 10.748/03 

alteradas pela lei 10.940/04; 
 Lei Estadual 10.335/99; 
 Deliberação Ceeteps nº 01 de 

08.03.2004 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                                                  Série: 1º Ano 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Recepção dos alunos, apresentação das competências, habilidades e bases tecnológicas a serem trabalhadas 
durante o semestre. Elaboração do contrato de convivência entre alunos e professor. 

15/02 a 19/02 

1.1. Aplicar a legislação e o 
código de ética profissional 
nas relações pessoais, 
profissionais e comerciais. 
e culturais. 

Ética profissional 
Realização de avaliação diagnóstica junto a 
sala para obtenção dos conhecimentos prévios 
dos alunos. 

22/02 a 26/02 

Ética profissional 

Debate sobre o assunto com a sala, 
perguntando o que é ética, quem é o ideal de 
pessoa ética para eles, qual a profissão e o 
cargo que ocupa 

29/02 a 04/03 

Ética profissional 
Retomada da aula anterior e continuação sobre 
o que é ser ético e os modelos de pessoas 
éticas que os mesmos possuem 

07/03 a 11/03 

Ética profissional 
Realização de pesquisa dirigida no laboratório 
de informática sobre pessoas éticas da 
atualidade 

14/03 a 18/03 

Ética profissional 
Retomada da aula anterior e realização de 
debate sobre as pesquisas elaborada na 
internet 

21/03 a 24/03 
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1.2. Cumprir criticamente as 
regras, regulamentos e 
procedimentos 
organizacionais. 

Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Normas e regulamentos 
institucionais 

Leitura de textos sobre os assuntos e 
realização de explanação sobre as normas em 
empresas, organizações públicas e privadas, 
com contextualização utilizando exemplos de 
conhecimento dos alunos. 

28/03 a 01/04 

Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Normas e regulamentos 
institucionais 

Leitura de textos sobre os assuntos com 
contextualização em empresas de 
conhecimento dos alunos. 

04/04 a 08/04 

Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Normas e regulamentos 
institucionais 

Retomada da aula anterior e continuação com 
a explanação sobre os assuntos, realização de 
atividade com correção ao final da aula para 
fixação dos alunos. 

11/04 a 15/04 
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1.3. Identificar e respeitar, no 
ambiente de trabalho, as 
diversidades sociais 

Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Diversidades: 
 Sociais (homofobia, 

bullying, drogas lícitas, 
ilícitas e inclusão social); 

Debate em sala sobre os assuntos, com 
contextualização utilizando exemplos com 
aplicação em nossa região. 

18/04 a 20/04 

Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Diversidades: 
 Sociais (homofobia, 

bullying, drogas lícitas, 
ilícitas e inclusão social); 

Realização de pesquisa dirigida junto ao 
laboratório de informática sobre os assuntos 
para a elaboração de apresentações a serem 
realizadas nas próximas aulas, sendo 
considerada como atividade avaliatória 
presencial. 

25/04 a 30/04 
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Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Diversidades: 
 Sociais (homofobia, 

bullying, drogas lícitas, 
ilícitas e inclusão social); 

Retomada da aula anterior e apresentação dos 
trabalhos dos alunos, com correção e 
considerações ao final da aula. 

02/05 a 06/05 

Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Diversidades: 
 Sociais (homofobia, 

bullying, drogas lícitas, 
ilícitas e inclusão social); 

Retomada da aula anterior e apresentação dos 
trabalhos dos alunos, com correção e 
considerações ao final da aula. 

09/05 a 14/05 
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Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Diversidades: 
 Culturais (cultura, grupo 

étnico, religião, 
vestimento e 
alimentação) 

Realização de pesquisa dirigida junto ao 
laboratório de informática sobre os assuntos 
para a elaboração de apresentações a serem 
realizadas nas próximas aulas, sendo 
considerada como atividade avaliatória 
presencial. 

16/05 a 20/05 

Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Diversidades: 
 Culturais (cultura, grupo 

étnico, religião, 
vestimento e 
alimentação) 

Debate em sala sobre os assuntos, com 
contextualização utilizando exemplos com 
aplicação em nossa região. 

23/05 a 25/05 
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Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Diversidades: 
 Culturais (cultura, grupo 

étnico, religião, 
vestimento e 
alimentação) 

Retomada da aula anterior e apresentação dos 
trabalhos dos alunos, com correção e 
considerações ao final da aula. 

30/05 a 03/06 

Ética profissional, regras e 
regulamentos organizacionais – 
Código de Ética – Resolução 
Normativa CFA nº 04 de 07 de 
maio de 1979, revogada pela 
Resolução Normativa CFA nº 
128, de 13 de setembro de 
1992: 

 Diversidades: 
 Culturais (cultura, grupo 

étnico, religião, 
vestimento e 
alimentação) 

Retomada da aula anterior e apresentação dos 
trabalhos dos alunos, com correção e 
considerações ao final da aula. 

06/06 a 10/06 

2.1. Identificar a importância 
do domínio das técnicas de 
relações interpessoais. 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Desenvolvimento de 
habilidades sociais 

Explanação sobre o que são as habilidades 
sociais, a importância das mesmas e a 
aplicabilidade. 

13/06 a 17/06 
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Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Desenvolvimento de 
habilidades sociais 

Retomada da aula anterior e continuação da 
explanação junto a sala, com contextualização 
utilizando exemplos de conhecimento de todos. 

20/06 a 24/06 

 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Análise de problemas e 
tomada de decisão 

Retomada dos assuntos e explanação sobre a 
análise de problemas, os cuidados a serem 
observados, a metodologia de levantamento 
dos problemas, suas causas, etc. 

27/06 a 01/07 

2.2. Participar e/ou 
coordenar equipes de 
trabalho. 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Análise de problemas e 
tomada de decisão 

Retomada da aula anterior e continuação com 
o processo de tomada de decisão, explanando 
sobre as peculiaridades do processo e 
esclarecimento de dúvidas dos alunos. 

20/07 a 22/07 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Análise de problemas e 
tomada de decisão 

Realização de atividade sobre os assuntos, 
correção junto a sala e encerramento dos 
mesmos. 

01/08 a 05/08 

2.3. Adaptar-se a diferentes 
situações e ambientes, 
identificando a postura e 
comportamento adequados. 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Liderança e ética no trabalho 

Explanação sobre o que é liderança, os tipos de 
lideranças, as peculiaridades de cada uma, as 
vantagens e desvantagens.  

08/08 a 12/08 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Liderança e ética no trabalho 

Exibição do filme Barão Vermelho para 
exemplificar o assunto junto a sala. 

16/08 a 19/08 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Liderança e ética no trabalho 

Retomada da aula anterior e realização de 
atividades em sala de aula para facilitar o 
entendimento dos mesmos. 

22/08 a 26/08 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Motivação e processos de 
mudança 

Debate sobre as dificuldades de motivar 
pessoas e as dificuldades do processo de 
mudança, com contextualização utilizando a 
própria sala para facilitar o entendimento dos 
alunos, com realização de atividade avaliatória 
presencial. 

29/08 a 03/09 
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Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Trabalho em equipe e 
inteligência emocional 

Leitura de texto sobre o que é a inteligência 
emocional, sua utilização nas empresas nos 
dias de hoje. 

05/09 a 09/09 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Trabalho em equipe e 
inteligência emocional 

Retomada da aula anterior e continuação com 
a explanação sobre os assuntos e realização e 
atividade em sala com correção ao final da 
aula. 

12/09 a 16/09 

2.4. Trabalhar em equipe e 
cooperativamente 
valorizando e encorajando a 
autonomia e a contribuição 
de cada um. 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Comunicação, percepção e 
diferenças individuais 

Realização de dinâmica na sala sobre 
comunicação e a percepção dos indivíduos. 

19/09 a 23/09 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Comunicação, percepção e 
diferenças individuais 

Retomada da aula anterior e continuação com 
a análise da dinâmica realizada na aula anterior 
e encerramento dos assuntos. 

26/09 a 30/09 

2.5. Desenvolver projetos 
sociais de sustentabilidade. 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Moral, ética e cidadania no 
mundo do trabalho e no 
exercício profissional 

Explanação sobre os assuntos 
contextualizando com exemplos dados pelos 
alunos, comparando o esperado com o que 
acontece no mercado do trabalho. 

03/10 a 07/10 

Princípios de trabalho em 
equipe e relações interpessoais: 

 Moral, ética e cidadania no 
mundo do trabalho e no 
exercício profissional 

Retomada da aula anterior e realização de 
trabalho em grupo onde os alunos elaboração 
questões que serão indicadas a outro grupo 
responder e, caso este não saiba, os mesmos 
devem dar a resposta. 

10/10 a 14/10 

3.1. Incorporar a prática 
profissional do trabalho 
voluntário. 

Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social 

Realização de avaliação diagnóstica junto a 
sala sobre a percepção dos mesmos em 
relação ao assunto, levantamento do conceito 
adquirido em casa sobre o trabalho e a 
responsabilidade social. 

17/10 a 21/10 
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Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social 

Explanação sobre o assunto utilizando dados 
elencados pelos mesmos na aula anterior. 

24/10 a 28/10 

3.2. Participar de programas 
e atividades voluntárias na 
empresa e na comunidade. 
3.3. Aplicar legislação 
vigente sobre o trabalho 
voluntário. 

Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social: 

 Trabalho voluntário: 
 Lei Federal 9.608/98 e 

10.748/03 alteradas pela 
lei 10.940/04 

Leitura da lei e discorrimento sobre a mesma 
junto a sala, com esclarecimento de dúvidas e 
contextualização com exemplos de ações de 
nosso cotidiano. 

31/10 a 05/11 

Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social: 

 Trabalho voluntário: 
 Lei Federal 9.608/98 e 

10.748/03 alteradas pela 
lei 10.940/04 

Retomada da aula anterior e continuação da 
explanação sobre o assunto. 

07/11 a 11/11 

Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social: 

 Trabalho voluntário: 
 Lei Estadual 10.335/99 

Leitura da lei e discorrimento sobre a mesma 
junto a sala, com esclarecimento de dúvidas e 
contextualização com exemplos de ações de 
nosso cotidiano. 

16/11 a 18/11 

Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social: 

 Trabalho voluntário: 
 Lei Estadual 10.335/99; 
 Deliberação Ceeteps nº 

01 de 08.03.2004 

Leitura da deliberação e explanação sobre a 
mesma dos assuntos. 

21/11 a 25/11 
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Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social: 

 Trabalho voluntário: 
 Lei Estadual 10.335/99; 
 Deliberação Ceeteps nº 

01 de 08.03.2004 

Retomada da aula anterior e realização de 
atividade onde os alunos deverão elaborar 
projetos que podem ser implantados pelos 
próprios alunos até o final das aulas. 

28/11 a 02/12 

Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social: 

 Trabalho voluntário: 
 Lei Estadual 10.335/99; 
 Deliberação Ceeteps nº 

01 de 08.03.2004 

Apresentação dos trabalhos realizados pelos 
alunos e encerramento dos assuntos e início 
das ações planejadas pelos alunos. 

05/12 a 09/12 

Importância da humanização ou 
desumanização do trabalho e a 
responsabilidade social: 

 Trabalho voluntário: 
 Lei Estadual 10.335/99; 
 Deliberação Ceeteps nº 

01 de 08.03.2004 

Levantamento do resultado das ações e debate 
junto a sala sobre as mesmas. 

12/12 a 14/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                                                  Série: 1º Ano 
 

Competência Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar o código de ética 
profissional, as regras, os 
procedimentos e regulamentos 
organizacionais. 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

Será considerada seu 
conhecimento, sua participação, a 
clareza na exposição de suas ideias, 
a forma de expor e de ouvir ideias, 
sua contextualização e 
aplicabilidade dos conhecimentos 
adquiridos em sala. 

Aplicar de maneira ética todas as 
normas e regulamentos aos demais 
funcionários de forma a assegurar 
a integridade tanto da organização 
como do colaborador. 

2. Selecionar as técnicas e métodos 
de trabalho em equipe, valorizando e 
encorajando a cooperação, a ética, a 
autonomia e a sustentabilidade. 

 Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

Será considerada seu 
conhecimento, a prestatividade do 
aluno, a participação, a capacidade 
de ouvir e dar sugestões, a 
capacidade de negociação, o 
trabalho em equipe, a empatia. 

Liderar equipe de pessoas, 
valorizando o que cada indivíduo 
tem de bom, trabalhando de forma 
a incentivar novas ações e atitudes 
dos membros, delegando 
autoridade e capacitando-os a ser 
sustentável. 

3. Interpretar a legislação vigente 
sobre o trabalho voluntário. 

 Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 Relatório de trabalho de 
campo e estudos do meio 

 Observação direta 

Será considerada seu 
conhecimento, a prestatividade do 
aluno, sua participação, a clareza na 
exposição de suas ideias, a forma de 
expor e de ouvir ideias, 

Entender e auxiliar as entidades ou 
pessoas que necessitam de ajuda, 
promovendo uma melhoria da 
comunidade onde está inserido, 
transformando-o numa pessoa 
melhor e um profissional atento a 
sua comunidade. 
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V – Plano de atividades docentes* 

Atividades 
Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Palestras Visitas 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e 
correção 

de 
avaliações 

Preparo de 
material 
didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

        

Fevereiro X   X  X X 

Março X X  X X X X 

Abril X  X X X X X 

Maio X   X X X X 

Junho X   X X X X 

Julho X   X X X X 

Agosto X  X X X X X 

Setembro X X  X X X X 

Outubro X   X X X X 

Novembro X  X X X X X 

Dezembro X   X X X X 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – 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. 

  
Conhecimento 

 

  
Habilidade 

  
Atitude 

 

 X Prova dissertativa  X Prova Prática  X 
Participação/interação na 
aula 

 

 X Prova com testes objetivos   Seminários  X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 

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

 

  Prova oral  X 
Trabalhos / pesquisas 
individuais 

  
Frequência em escala / 
estágio 

 

  
Outros:________________ 
______________________ 

  
Trabalhos / pesquisas em 
grupo 

 X Iniciativa e proatividade  

     
Outros:________________ 
______________________ 

  Comportamento e disciplina  

        
Outros:________________ 
______________________ 

 

                                        

Proporcionalidade na composição da menção final 

  
Conhecimento 

 

  
Habilidade 

  
Atitude 

 

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

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

  20%    80%    X 20%    80%     20%    80%    

  30%    90%     30%    90%     30%    90%    

 X 40%    100%     40%    100%    X 40%    100%    

  50%           50%           50%          

                                        
 

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

A cada competência trabalhada, serão focadas ações que levem os alunos à compreensão prática 
das teorias apresentadas, os alunos terão o estímulo, dentro de possibilidade viável, de 
apresentarem os trabalhos em destaque em outras situações/ambientes da instituição, com 
possíveis parcerias com outros professores da instituição, onde as relações de 
interdisciplinaridade poderão ser apresentadas e adaptadas de acordo com as possibilidades e 
oportunidades, sendo de grande valia para o andamento das atividades. 
Durante as aulas serão utilizados recursos audiovisuais (lousa, datashow, vídeos diversos, 
apresentações em PowerPoint) e serão aplicados estudos de cases específicos, tornando as 
aulas desta forma, mais atraente para nossos alunos e como consequência, aumente o número 
de permanência dos mesmos em nossa unidade. 
 
Bibliografia: 
 
ALVES, Júlia Falivene. Ética e Cidadania e Trabalho. São Paulo: Copidart, 2002. 
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ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de. WHITAKER, Maria do Carmo. RAMOS, José Maria 
Rodriguez. Fundamentos de Ética Empresarial e Econômica. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
BITTAR, Eduardo C.B. Ética, Educação, Cidadania: e Direitos Humanos.  São Paulo: Manole, 
2004. 
 
COHEN, Allan R. FINK, Stephen L. Comportamento Organizacional: Conceitos e Estudos de 
Casos.7 ed. Tradução Maria José  Cynlar Monteiro. 5 tiragem.  Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
 
KORACH, DominiqueConvivência: ética, cidadania e reponsabilidade social. 2. ed. Tradução: 
Otacília de Freitas. São Paulo: Larousse do Brasil, 2007. 
 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. Tradução Reynaldo Cavalheiro 
Marcondes. 1 reimpressão. São Paulo: 2006. 
 
SOUZA, Hebert de. ROGRIGUES, Carla. Ética e Cidadania. Moderna. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 
2007. 

 

VIII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

O componente irá participar do projeto Resgate da Cidadania junto os demais componentes 
do curso, para conscientizar e formar cidadãos ativos na comunidade onde residem, atuando 
como atores que interferem nos problemas com uma solução a ser implantada buscando a 
melhoria de vida de sua comunidade. 

Durante o planejamento realizado no início das aulas, ficou acordado entre todos os 
professores da parte técnica que não iremos realizar visitas no primeiro semestre, devido a 
imaturidade da sala e pouco conhecimento teórico específico. 

Para melhoria da leitura, aumento do repertório de palavras e principalmente, melhorar a 
capacidade de interpretação de nossos alunos, ficou estabelecido que o professor do componente 
irá indicar textos a professora de Língua Portuguesa e Literatura para trabalhar de forma 
interdisciplinar, promovendo também, a integração entre a parte técnica com o ensino médio, além 
de continuar com o “Projeto Ressignificação da Aprendizagem por meio da fluência leitora” de 
nossa escola, onde já se mostrou muito importante para o desenvolvimento de nossos alunos. 

Os professores do ensino médio propuseram algumas visitas que serão realizadas no 
primeiro semestre, onde estabeleceu-se que, sempre que for ocorrer, comprometeram-se a avisar 
a parte técnica para que possamos agregar alguns itens a serem observados e que irão 
demonstrar a aplicabilidade da Administração no cotidiano. 

Para o dia da água, o componente se propôs a trabalhar a questão social e econômica do 
uso da mesma, trabalhando interdisciplinarmente junto aos demais componentes do primeiro ano, 
conforme forem surgindo as oportunidades. 

Ficou decidido no curso que no replanejamento do meio do ano iremos estabelecer novas 
atividades e projetos que serão acrescentados a este plano no item que condiz.  

 

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

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno. 

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 (exercícios 
práticos, estudos de casos, leituras sobre os assuntos e elaboração de resenhas, apresentações 
para a sala) 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 
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reforço e até mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem sempre sobre a 
orientação da orientadora de apoio educacional e da coordenadora NGPA. 

 

X– Identificação: 

 
Nome do professor: Fabio Roque Amado 
 
Assinatura:                                                                                                                   Data: 08/02/2016 
 

 

XI – Parecer do Coordenador de Curso: 

 
O plano apresentado pelo professor atende as exigências do plano de curso e está alinhado 

ao plano plurianual da unidade, onde o mesmo será acompanhado semanalmente e nas reuniões 
de área, promovendo melhorias continuas no mesmo e, consequentemente, promovendo a 
permanência dos alunos no curso com aulas contextualizadas e relacionadas com o dia-a-dia do 
mercado de trabalho. 
 
Nome do coordenador (a): Fabio Roque Amado 
 
Assinatura:                                                                                                                   Data: 08/02/2016 
 
 
________________________________________ 
Data e assinatura do Coordenador Pedagógico 
 

 

XII – Replanejamento 

 

 


