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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 
 

 Planejam, organizam, coordenam e operacionalizam as atividades 
administrativas. 

 Realizam atividades em recursos humanos. 
 Desenvolvem comportamentos éticos profissionais. 
 Desenvolvem formas de comunicação adequada ao exercício profissional e ao 

mercado.  
 
Área de atividades 
 
A – Controlar rotina administrativa  

 Organizar rotina diária. 
 Elaborar documentos administrativos. 
 Emitir documentos diversos. 
 Conferir documentos. 
 Acompanhar validade de documentos legais. 
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 Solicitar informações. 
 Acompanhar alterações da legislação vigente.  
 Adequar atividade à legislação vigente.  
 Executar serviços de apoio administrativo.  
 Elaborar cronogramas.  
 Elaborar fluxograma.  
 Elaborar organograma.  

 
C - INTERMEDIAR MÃO-DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO E RECOLOCAÇÃO  

 Entrevistar candidato  
 Captar vagas  
 Analisar exigências para ocupação de vagas  

 
D – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

 Definir método de trabalho  
 Apresentar soluções  
 Agir com tolerância  
 Buscar aprimoramento profissional  
 Demonstrar facilidade de comunicação verbal e escrita  
 Agir com ética profissional  
 Tomar iniciativa  
 Atuar com flexibilidade  
 Evidenciar comprometimento  
 Trabalhar em equipe  
 Atender cliente  
 Agir com eficiência e eficácia  

 
F - COMUNICAR-SE  

 Utilizar-se meios e veículos da comunicação.  
 Emitir memorandos internos.  
 Enviar boletins informativos.  
 Contatar os órgãos competentes.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Gestão Empresarial                                                                                                                                       Série: 1º Ano 
 

 
Nº 

Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
Sintetizar a evolução histórica da 
Administração e sua aplicabilidade na 
Gestão Empresarial. 

1.1 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 

1.4 

Identificar os principais conceitos e evolução 
das teorias da Administração. 
 
Identificar os conceitos e princípios da 
Administração de acordo com as 
necessidades e objetivos organizacionais. 
 
Selecionar a abordagem administrativa 
adequada aos objetivos e finalidades 
organizacionais. 
 
Identificar a cultura, filosofia e valores das 
organizações. 

1 

História da Teoria da Administração: 

 Fundamentos da Administração: 
o Era Clássica; 
o Revolução Industrial; 
o Teorias Administrativas; 
o Abordagem Científica; 
o Abordagem Clássica; 
o Abordagem Burocrática; 
o Abordagem de Relações Humanas; 
o Escola Japonesa; 
o Abordagem Contemporânea; 
o Estado atual da Teoria 

Administrativa; 
o Perspectivas futuras da 

Administração; 
o As empresas como organizações 

sociais; 
o Os objetivos das empresas; 
o Os recursos das empresas; 
o Os níveis das empresas – 

institucional, intermediário e 
operacional. 

2 
Analisar planejamento estratégico, 
tático, operacional e Plano Diretor. 

2.1 
 
 
 

2.2 

Caracterizar missão, visão e valores. 
 
Identificar os diversos níveis de planejamento 
e os elementos que os compõem, buscando 
atualização e inovação. 

2 

Conceitos e princípios do Planejamento: 

 Estratégico: 
o Determinação dos objetivos 

empresariais, análise das condições 
ambientais, análise organizacional, 
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2.3 
 
 
 

2.4 
 
 

2.5 

 
Definir objetivos dos planejamentos 
estratégico, tático, operacional e Plano 
Diretor. 
 
Aplicar as ferramentas de gestão para 
implantação do planejamento. 
 
Selecionar procedimentos para implantação 
do sistema de planejamento. 

formulação de alternativas 
estratégicas, implementação do 
planejamento estratégico por meio 
do planejamento tático e 
operacional. 

 Análise SWOT – a importância dos 
stakeholders, a importância da 
análise do ambiente interno e externo: 

o Econômico; 
o Legal; 
o Tecnológico; 
o Demográfico; 
o Social 

 Tático (processo decisorial, 
implementação): 

o Definição de metas; 
o Opções estratégicas; 
o Planos de ação. 

 Operacional (tipos de planos, 
fluxogramas, cronogramas): 

o Plano Diretor. 

3 
Interpretar o papel e funções do 
administrador na organização. 

3.1 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Aplicar procedimentos necessários para a 
operacionalização das atividades planejadas 
para alcançar os objetivos definidos pelas 
organizações. 
 
Acessar organogramas gerais e 
funcionogramas visando à identificação dos 
parâmetros das delegações de funções e os 
limites de responsabilidades. 
 

3 

Função da Administração: 

 PODC – Planejamento, Organização, 
Direção e Controle; 

 Organização da Ação Empresarial; 

 Organização Formal e Informal; 

 Organização como Função 
Administrativa; 

 Estrutura Organizacional: 
o Formalização, centralização, 

integração, amplitude de controle. 
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Interpretar manuais e seguir rotinas de 
trabalho de acordo com os métodos e 
procedimentos a serem aplicados. 

 Organograma – 
Departamentalização; 

 As principais áreas das organizações: 
o Recursos Humanos; 
o Produção; 
o Marketing; 
o Comercial; 
o Financeiro; 
o Contábil 

4 
Avaliar a importância dos 
procedimentos e das certificações de 
qualidade na organização. 

4 Detectar e aplicar fundamentos de 
Administração voltados à qualidade total e 
produtividade em ambientes administrativos. 

4 Manual de políticas e procedimentos. 

  

  

5 

Contexto histórico da qualidade nas 
organizações: 

 Certificações Internacionais; 

 Ferramentas da Qualidade: 
o Ciclo PDCA, 5W2H e 5s; 
o Qualidade Total; 
o ISO 9000; 
o ISO 14000; 
o ISO 26000. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão Empresarial                                                                                                                                       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. Identificar os principais 
conceitos e evolução das 
teorias da Administração. 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração 

Realização da avaliação diagnóstica junto aos 

alunos sobre os conhecimentos prévios e 

debate sobre o que eles entendem sobre 

Administração. 

22/02 a 26/02 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração 

Explanação sobre o uso da Administração nos 

tempos remotos, para dar início aos estudos da 

Administração. 

29/02 a 04/03 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 

o Era Clássica 

Retomada da aula anterior e continuação com 

a explanação sobre o uso da Administração 

antes da Revolução Industrial. 

07/03 a 11/03 

1.2. Identificar os conceitos e 
princípios da Administração 
de acordo com as 
necessidades e objetivos 
organizacionais. 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração 

o Revolução Industrial 

Retomada da aula anterior e continuação com 

a Revolução Industrial, suas fases e o contexto 

da época. Realização de atividades em sala 

para os alunos se habituarem com a rotina de 

estudos. 

14/03 a 18/03 
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História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Os objetivos das empresas 
o Os recursos das empresas 

Explanação com a contextualização utilizando 

exemplos de conhecimento dos alunos para 

entenderem o que são objetivos e o que são 

recursos de uma empresa. Realização de 

atividade em sala para fixação do conteúdo 

junto aos alunos. 

21/03 a 24/03 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Teorias Administrativas 
o Abordagem Científica 

Utilização de data show para demonstrar o que 

são teorias, hipóteses e as escolas da 

Administração. Leitura de textos 

complementares com livros da biblioteca da 

unidade e realização de atividades com 

correções ao final das aulas. 

28/03 a 01/04 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Teorias Administrativas 
o Abordagem Científica 

Aula expositiva dialogada com o auxílio de 
material de apoio e realização de atividades em 
sala. Indicação de livros para a realização de 
atividade a ser entregue na próxima semana. 

04/04 a 08/04 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Abordagem Clássica 

Retomada da aula anterior e continuação com 
a explanação e contextualização utilizando 
exemplos de empresas que os alunos 
conhecem. Realização de atividade em sala 
com correção junto aos alunos e 
esclarecimento de dúvidas. 

11/04 a 15/04 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Abordagem Burocrática 

Realização de debate sobre os assuntos que 
foram indicados na aula anterior e 
esclarecimento de dúvidas dos alunos. 
Realização de atividade em sala sobre os 
assuntos tratados no decorrer da aula. 

18/04 a 20/04 
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História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Abordagem de Relações 

Humanas 

Utilização de livros da biblioteca durante a aula 

e debate sobre a experiência de Hawthorne, 

contextualizando com exemplos dos próprios 

alunos da sala. Realização de atividades em 

sala com correção aos finais das aulas. 

25/04 a 30/04 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Escola Japonesa 

Aula expositiva com contextualização utilizando 
exemplos de conhecimento dos alunos para 
facilitar o entendimento. Realização de mesa 
redonda sobre os assuntos para fixação dos 
mesmos. 

02/05 a 06/05 

1.3. Selecionar a abordagem 
administrativa adequada aos 
objetivos e finalidades 
organizacionais. 
 
 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Abordagem 

Contemporânea 
o Estado atual da Teoria 

Administrativa 

Indicação de livros da biblioteca da escola para 

leitura e realização de apresentações em grupo 

sobre os assuntos lidos, sendo considerados 

como avaliação. Realização da discussão 

sobre os assuntos apresentados e 

encerramento do assunto. 

09/05 a 14/05 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Perspectivas futuras da 

Administração 

Explanação junto a sala sobre os assuntos, 
discussão sobre as estratégias de grandes 
empresas, a conjuntura atual e as perspectivas 
futuras para as organizações. Realização de 
atividade em sala sobre os assuntos. 

16/05 a 20/05 

1.4. Identificar a cultura, 
filosofia e valores das 
organizações. 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o As empresas como 

organizações sociais 

Retomada da aula anterior e continuação com 

exemplos contextualizando empresas e seu 

funcionamento e que prestam serviços a 

comunidade. Realização de atividade em sala 

sobre os assuntos. 

23/05 a 25/05 
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História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 
o Os objetivos das empresas; 
o Os recursos das empresas 

Apresentação de vídeos sobre os assuntos e 

debate junto a sala. Contextualização dos 

mesmos utilizando empresas da cidade para 

facilitar o entendimento dos alunos. Indicação 
de livros e assuntos para serem lidos para a 
próxima semana, onde os alunos deverão 
anotar suas dúvidas para serem esclarecidas 
em conjunto em sala de aula. 

30/05 a 03/06 

História da Teoria da 
Administração: 

 Fundamentos da 
Administração: 

Os níveis das empresas – 
institucional, intermediário e 
operacional. 

Aula expositiva junto a sala com a leitura de 
livros da biblioteca da unidade sobre os 
assuntos. Realização de atividades em sala 
sobre os assuntos dos livros com correção ao 
final da aula e esclarecimento de dúvidas.  

06/06 a 10/06 

2.1. Caracterizar missão, 
visão e valores. 
 
2.2. Identificar os diversos 
níveis de planejamento e os 
elementos que os compõem, 
buscando atualização e 
inovação. 
 

Conceitos e princípios do 
Planejamento: 

 Estratégico: 
o Determinação dos 

objetivos empresariais, 
análise das condições 
ambientais, análise 
organizacional, formulação 
de alternativas 
estratégicas, 
implementação do 
planejamento estratégico 
por meio do planejamento 
tático e operacional. 

Realização avaliação diagnóstica sobre o 

conhecimento prévio dos alunos em relação ao 

que é planejamento estratégico, o que 

acreditam ser, sobre o que se preocupa, quais 

peculiaridades possui, que pontos devem ser 

analisados. Indicação de livros da biblioteca da 

unidade para posterior leitura para a próxima 

semana utilizar nas aulas. 

13/06 a 17/06 
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Conceitos e princípios do 
Planejamento: 

 Estratégico: 
o Determinação dos 

objetivos empresariais, 
análise das condições 
ambientais, análise 
organizacional, formulação 
de alternativas 
estratégicas, 
implementação do 
planejamento estratégico 
por meio do planejamento 
tático e operacional. 

Realização de mesa redonda sobre os 

assuntos indicados na semana anterior e 

esclarecimento de dúvidas dos alunos. 

Contextualização com exemplos de 

conhecimento dos mesmos para facilitar o 

entendimento.  

20/06 a 24/06 

Conceitos e princípios do 
Planejamento: 

 Estratégico: 
o Determinação dos 

objetivos empresariais, 
análise das condições 
ambientais, análise 
organizacional, formulação 
de alternativas 
estratégicas, 
implementação do 
planejamento estratégico 
por meio do planejamento 
tático e operacional. 

Apresentação de vídeos sobre os assuntos e 

realização de relatório dirigido sobre os 

mesmos, sendo considerados como avaliação. 

27/06 a 01/07 
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2.3. Definir objetivos dos 
planejamentos estratégico, 
tático, operacional e Plano 
Diretor. 

Conceitos e princípios do 
Planejamento: 

 Análise SWOT – a importância 
dos stakeholders, a 
importância da análise do 
ambiente interno e externo: 
o Econômico; 
o Legal; 
o Tecnológico; 
o Demográfico; 
o Social 

Explanação sobre o assunto e leitura de textos 
auxiliares. Contextualização com exemplos de 
empresas que os alunos conhecem e 
realização de pesquisa de campo, onde será 
dados empresas distintas aos grupos para que 
possam fazer o levantamento da Análise Swot, 
e posteriormente, na próxima aula, explanar 
sobre os pontos levantados, sugerindo novas 
estratégias e o que os levaram a planejar. 

20/07 a 22/07 

2.4. Aplicar as ferramentas 
de gestão para implantação 
do planejamento. 

Conceitos e princípios do 
Planejamento: 

 Tático (processo decisorial, 
implementação): 
o Definição de metas; 
o Opções estratégicas; 
o Planos de ação 

Leitura de textos específicos e explanação 
sobre os mesmos, contextualizando com 
exemplos de conhecimento de todos para 
facilitar o entendimento. Realização de 
atividades em sala de aula para fixação do 
assunto. 

01/08 a 05/08 

2.5. Selecionar 
procedimentos para 
implantação do sistema de 
planejamento. 

Conceitos e princípios do 
Planejamento: 

 Operacional (tipos de planos, 
fluxogramas, cronogramas): 
o Plano Diretor. 

Explanação sobre os assuntos e 
contextualização com as possíveis utilizações, 
as diferenças entre fluxogramas e 
cronogramas. Realização de atividade 
extraclasse onde os alunos deverão montar 
fluxogramas de atividades estabelecidas 
previamente em sala de aula e entregar na 
próxima aula. 

08/08 a 12/08 

3.1. Aplicar procedimentos 
necessários para a 
operacionalização das 
atividades planejadas para 
alcançar os objetivos 
definidos pelas 
organizações. 

Função da Administração: 

 PODC – Planejamento, 
Organização, Direção e 
Controle 

Explanação sobre o assunto e contextualização 
com a elaboração do Ciclo PODC relacionado 
as ações desenvolvidas pelos alunos, onde 
depois, os mesmos deverão elaborar um Ciclo 
PODC de atividades a serem estabelecidos 
pelo professor, e que deverão ser entregues na 
próxima aula. 

16/08 a 19/08 
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Função da Administração: 

 Organização da Ação 
Empresarial Organização 
Formal e Informal 

 Organização como Função 
Administrativa 

 22/08 a 26/08 

3.2. Acessar organogramas 
gerais e funcionogramas 
visando à identificação dos 
parâmetros das delegações 
de funções e os limites de 
responsabilidades. 

Função da Administração: 

 Estrutura Organizacional: 
o Formalização, 

centralização, integração, 
amplitude de controle. 

Explanação dos assuntos, contextualizando os 
mesmos na própria unidade escolar e com 
empresas de conhecimento dos mesmos. 
Debate sobre a centralização, integração e 
amplitude de controle junto aos alunos. 
Realização de atividade de pesquisa junto a 
empresas da cidade sobre os tipos de 
estruturas organizacionais encontradas para 
discussão na próxima aula. 

29/08 a 03/09 

Função da Administração: 

 Organograma – 
Departamentalização 

Retomada da aula anterior e levantamento dos 
tipos de organizações encontradas na cidade, 
complementando com o tipo correto de 
departamentalização a serem utilizados, onde 
os alunos entregarão quais o tipo de 
departamentalização indicado para a empresa 
pesquisada e porquê. 

05/09 a 09/09 

Função da Administração: 

 As principais áreas das 
organizações: 

o Recursos Humanos 

Leitura de textos e explanação sobre os 
assuntos, contextualizando com as ações de 
cada área. Realização de debate junto a sala 
utilizando os alunos que estão no mercado de 
trabalho para explanarem sobre a 
segmentação utilizada nas empresas em que 
trabalham. 

12/09 a 16/09 
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3.3. Interpretar manuais e 
seguir rotinas de trabalho de 
acordo com os métodos e 
procedimentos a serem 
aplicados. 

Função da Administração: 

 As principais áreas das 
organizações: 

o Produção 

Exibição de vídeos sobre o assunto e 

contextualizar com empresas da cidade ou de 

conhecimento dos mesmos. Realização de 

atividade em sala para fixação dos assuntos 

com correção ao final da aula. 

19/09 a 23/09 

Função da Administração: 

 As principais áreas das 
organizações: 

o Marketing 

Leitura de textos e explanação sobre os 
assuntos, contextualizando com as ações de 
cada área. Realização de debate junto a sala 
utilizando os alunos que estão no mercado de 
trabalho para explanarem sobre a 
segmentação utilizada nas empresas em que 
trabalham. 

26/09 a 30/09 

Função da Administração: 

 As principais áreas das 
organizações: 

o Comercial 

Exibição de vídeos sobre o assunto e 

contextualizar com empresas da cidade ou de 

conhecimento dos mesmos. Realização de 

atividade em sala para fixação dos assuntos 

com correção ao final da aula. 

03/10 a 07/10 

Função da Administração: 

 As principais áreas das 
organizações: 

o Financeiro e Contábil 

Leitura de textos e explanação sobre os 
assuntos, contextualizando com as ações de 
cada área. Realização de debate junto a sala 
utilizando os alunos que estão no mercado de 
trabalho para explanarem sobre a 
segmentação utilizada nas empresas em que 
trabalham. 

10/10 a 14/10 

4. Detectar e aplicar 
fundamentos de 
Administração voltados à 
qualidade total e 
produtividade em ambientes 
administrativos. 

Manual de políticas e 

procedimentos 

Realização de pesquisa no laboratório de 

informática sobre os assuntos em sites dirigidos 

e apresentação das pesquisas.  

17/10 a 21/10 

Manual de políticas e 

procedimentos 

Explanação sobre o que é o manual, sua 
aplicabilidade e peculiaridades. Elaboração de 
um manual pelos alunos a serem entregues no 
prazo de duas semanas para o professor. 

24/10 a 28/10 
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Contexto histórico da qualidade 
nas organizações: 

 Certificações Internacionais 

Aula expositiva dialogada, com leitura de textos 
sobre os assuntos, contextualizando o motivo 
das certificações, quais suas vantagens e o 
custo de uma certificação. Exemplificação de 
como se realiza uma certificação e 
esclarecimento de dúvidas. 

31/10 a 05/11 
 

Contexto histórico da qualidade 
nas organizações: 

 Certificações Internacionais 

Realização de pesquisa dirigida com livros da 
biblioteca da escola, onde os alunos elaborarão 
relatório sobre as principais certificações 
internacionais e quais as principais ferramentas 
da qualidade. 

07/11 a 11/11 
 

Contexto histórico da qualidade 
nas organizações: 

 Ferramentas da Qualidade: 
o Ciclo PDCA, 5W2H e 5s 

Aula expositiva com auxílio de textos sobre os 

assuntos e contextualização da utilização de 

cada ferramenta. Realização de atividade em 

sala sobre os mesmos para fixação dos 

assuntos e avaliação com correção junto a sala. 

16/11 a 18/11 
 

Contexto histórico da qualidade 
nas organizações: 

 Ferramentas da Qualidade: 
o Qualidade Total 

Explanação dos assuntos e utilização de vídeos 

sobre o mesmo para facilitar o entendimento 

dos alunos. Realização de atividade avaliatória 

para acompanhar o desenvolvimento dos 

alunos e correção junto aos mesmos, para 

esclarecimento de dúvidas.  

21/11 a 25/11 
 

Contexto histórico da qualidade 
nas organizações: 

 Ferramentas da Qualidade: 
o ISO 9000 

Explanação sobre os assuntos e 
contextualização com empresas que os alunos 
conhecem. Realização de debate sobre os 
assuntos e esclarecimento de dúvidas dos 
mesmos. 

28/11 a 02/12 
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Contexto histórico da qualidade 
nas organizações: 

 Certificações Internacionais; 

 Ferramentas da Qualidade: 
o ISO 14000; 
o ISO 26000. 

Explanação sobre os assuntos e 
contextualização com empresas que os alunos 
conhecem. Realização de debate sobre os 
assuntos e esclarecimento de dúvidas dos 
mesmos. 

05/12 a 09/12 
 

Contexto histórico da qualidade 
nas organizações: 

 Certificações Internacionais; 

 Ferramentas da Qualidade: 
o ISO 14000; 
o ISO 26000. 

Realização de atividade sobre os assuntos, 

utilizando-se pesquisas na internet e 

principalmente, em livros da biblioteca para 

apresentação em sala em seminário. 

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

 
Componente Curricular: Gestão Empresarial                                                                                                                                       Série: 1º Ano 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento (s) e 
Procedimentos de 

Avaliação1 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Sintetizar a evolução 
histórica da Administração 
e sua aplicabilidade na 
Gestão Empresarial. 

Compreender o desenrolar 
das teorias e o que levou aos 
pensadores fazerem seus 
estudos e defenderem suas 
ideias. 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Relatório de trabalho de 
campo e de visitas técnicas 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, 
objetividade e organização. 
Cooperação entre os 
integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e 
principalmente criticidade. 

Entender o porquê cada 
estudioso defendeu sua 
teoria e como se aplica cada 
uma delas na gestão de 
qualquer empresa, 
independentemente do 
tamanho da organização. 

2. Analisar planejamento 
estratégico, tático, 
operacional e Plano 
Diretor. 

Interpretar e analisar e 
incorporar as teorias do bom 
planejamento de acordo 
com as necessidades e as 
perspectivas das empresas 
locais. 

 Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 Relatórios de práticas / 
ensaios / experimentos 

 Relatório de trabalho de 
campo e de visitas técnicas 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, 
objetividade e organização. 
Cooperação entre os 
integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e 
principalmente criticidade. 

Saber interpretar, analisar e 
definir a estratégia 
adequada ao contingente 
empresarial e o momento 
vivido por esta, de maneira a 
maximizar sua lucratividade. 

3. Interpretar o papel e 
funções do administrador 
na organização. 

Reconhecer de modo geral 
as maneiras de gestão e 
suas tendências exigidas 
pela globalização do 
mercado mundial, buscando 
sempre a inovação. 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Seminários 

 Simulações 

 Entrevistas 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, 
objetividade e organização. 
Cooperação entre os 
integrantes do grupo. 

Reconhecer de modo geral 
as maneiras de gestão e 
suas tendências exigidas 
pela globalização do 
mercado mundial, buscando 
sempre a inovação. 

                                                 
 



 
 

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

 

Pertinência e correlação das 
informações e 
principalmente criticidade. 

4. Avaliar a importância 
dos procedimentos e das 
certificações de qualidade 
na organização. 

Conhecer e saber implantar 
normas e procedimentos 
das normas de qualidade, 
como as ferramentas Just-
in-time, 5S e a filosofia de 
trabalho oriental. 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Relatório de trabalho de 
campo e de visitas técnicas 

 Avaliação escrita individual 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

 Seminários 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, 
liderança, clareza, 
objetividade e organização. 
Cooperação entre os 
integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações e 
principalmente criticidade. 

Analisar, planejar e 
implantar métodos da 
Escola Japonesa e 
ferramentas da qualidade no 
dia-a-dia das empresas do 
cotidiano dos próprios 
alunos. 
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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) 

- Estudos de cases específicos. 
- Uso de recursos audiovisuais (lousa, datashow, vídeos diversos, apresentações em PowerPoint). 
- Vídeos da internet pertinentes aos assuntos das aulas para melhor contextualização. 
 
Bibliografia: 
 

 ASSUMPÇÃO, Luiz Fernando Joly. Sistema de gestão ambiental: manual prático para 
implementação de SGA e Certificação ISO 14.001. 2. ed. (ano 2007), 1ª reimpr. / Curitiba: 
Juruá, 2009. 

 BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Manual de organização, sistemas e métodos: 
abordagem teórica e prática da engenharia da informação. – 4. ed. – 2. reimpr. – São Paulo: 
Atlas, 2010. 

 CASTIGLIONI, José Antonio de Mattos. Assistente administrativo. São Paulo: Érica, 2006. 
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 CAVALCANTI, Marly. Gestão estratégica de negócios: evolução, cenários, diagnóstico e ação. 
– 2. ed. rev. e ampl. – São Paulo Cengage Learning, 2011. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos Novos Tempos. 16 ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento estratégico. Adão Sapiro. -- Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003. 

 DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira.  São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. 

 DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial.  São Paulo: 
Makron Books, 1989. 

 DRUCKER, Peter Ferdinand. Administrando para obter resultados; tradução de Nivaldo 
Montingelli Jr. – São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

 DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e 
princípios; tradução de Carlos Malferrari. – São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 LACOMBE , Francisco & HEILBORN, Gilberto. Administração Princípios e Tendências. São  

 MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à Administração. 7ª ed. Rev. e Ampliada. São 
Paulo: Atlas, 2008 

 OAKLAND, John. Gerenciamento da qualidade total. São Paulo: Nobel, 1994. 

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de,. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia 
e práticas/ Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. – 31. Ed. – São Paulo: Atlas, 2013. 

 PALADINI, Edson Pacheco. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e processos. 
– São Paulo: Atlas, 2008. 

  PURI, Subhash C. Gestão da estabilidade: a arte de manter, motivar e criar desafios para 
colaboradores. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2000. 

 ROBBINS, STEPHEN: Administração, Mudanças e Perspectivas. São Paulo. Editora Saraiva 
– 2002. 

 SILVÃO, Silvio. Integração das ferramentas da qualidade ao PDCA e ao Programa Seis 
Sigmas. Nova Lima: INDG Tecnologia e Serviços Ltda., 2006. 

 STONER, James A. F. Administração. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

 VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental: ISO 14000. – 6ª ed. ver. atualiz. – São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, 2006. 

 

 

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. 
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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 
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 

 

 


