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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 



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

 Agir com ética profissional.  

 Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho.  

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

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

 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 

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: Técnicas Organizacionais 

C.H. Semanal: 2 aulas Professor:  Rivelino Rodrigues 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2016 
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A – Auxiliar na elaboração do planejamento empresarial  

 Elaborar relatórios, informes e documentos para elaboração e alteração das 
diversas formas de planejamento.  

 Participar da elaboração do plano operacional.  

 Participar na elaboração do plano tático.  

 Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas.  

 Agir com eficiência e eficácia.  

 Aplicar procedimentos voltados à gestão da qualidade com sustentabilidade.  
 
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.  
 
D – Utilizar a informática como ferramenta essencial ao funcionamento das diversas 
funções administrativas  

 Utilizar os recursos da informática na elaboração de planejamentos nas rotinas 
administrativas.  

 Preparar planilhas.  

 Elaborar apresentações.  

 Utilizar equipamentos e softwares para a comunicação empresarial.  
 
E – Elaborar documentos para a comunicação interna e externa na atividade 
empresarial  

 Interpretar contratos, requerimentos, memorandos e demais documentos formais.  

 Elaborar documentos administrativos e de comunicação empresarial interna e 
externa.  

 
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.  

 Demonstrar capacidade de expressão escrita (redação).  

 Receber, conferir, registrar e encaminhar documentos.  
 
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  
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 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: Técnicas Organizacionais                                                                                                              Série: 1º Ano - 2016 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
Identificar o perfil profissional/ pessoal da 
sua área de atuação. 

1 

1.1. Apresentar postura profissional no 
desenvolvimento das atividades e nos 
relacionamentos interpessoais.  
1.2. Aplicar os objetivos às atividades e 
procedimentos em sua área de atuação.  

1 

Perfil Profissional e Pessoal do Técnico 
em Administração: 

 Responsabilidades, comportamento e 
atitudes do profissional em 
Administração 

2 
Incorporar técnicas de atendimento ao 
cliente, de gestão documental e do arranjo 
físico do ambiente de trabalho. 

2 

2.1. Atender clientes (presencial e a 
distância).  
2.2. Elaborar formulários para controles de 
rotinas administrativas.  
2.3. Triar, organizar, classificar, registrar e 
encaminhar correspondências.  
2.4. Identificar e definir a forma textual 
gráfica de apresentação mais adequada 
aos objetivos do documento escrito em 
meios convencionais e eletrônicos.  
2.5. Elaborar comunicados internos: 
circulares, avisos, convocações, convites, 
e-mails entre outros.  
2.6. Conduzir o fluxo de informações por 
meio de comunicados com sua afixação e 
retirada em tempo adequado.  
2.7. Identificar e desenvolver no ambiente 
de trabalho um leiaute organizado, 
ergonômico e acessível.  
2.8. Selecionar, organizar, classificar e 
arquivar documentos.  

2 

Técnicas de atendimento (presencial e a 
distância) ao cliente interno e externo: 

 Técnicas para confecção de 
formulários e impressos; 

 Responsabilidades, comportamento e 
atitudes do profissional em 
Administração; 

 Técnicas de triagem, organização e 
registro – fluxo documental; 

 Adequação vocabular e variações 
linguísticas na produção de redação 
técnica de e-mails, comunicados, 
circulares, avisos, convocações, 
convites etc; 

 Planejamento e organização do 
ambiente de trabalho/ leiaute; 

 Fundamentos e práticas ergonômicas 
na organização do ambiente de 
trabalho; 

 Técnicas de arquivamento e suas 
fases; 
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2.9. Executar, coordenar, controlar e 
organizar agendas: manual e eletrônica.  
2.10. Praticar atendimento ao cliente 
interno e externo em concordância com 
programas de gestão da qualidade ao 
atendimento.  
2.11. Organizar o ambiente de trabalho, 
conservar os equipamentos e utilizar 
recursos pautando-se na sustentabilidade. 

 Técnicas de arquivos de 
prosseguimento (follow up); 

 Técnicas em agendas: 
o Manual e eletrônica 

 Programas de qualidade/ atendimento 
ao cliente – NBR ISO 10.002:2004 – 
Gestão da Qualidade – satisfação do 
cliente, excelência no atendimento; 

 Housekeeping 

3 
Executar atividades compatíveis com a 
cultura organizacional. 

3 

3.1. Aplicar técnicas de administração do 
tempo em ambientes administrativos.  
3.2. Executar com responsabilidade as 
práticas administrativas.  

3 
Administração do tempo:  

 Conceitos e aplicação 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Técnicas Organizacionais                                                                                                               Série: 1º Ano - 2016 
 

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. Apresentar postura 
profissional no 
desenvolvimento das 
atividades e nos 
relacionamentos 
interpessoais. 

Perfil Profissional e Pessoal do 
Técnico em Administração: 

 Responsabilidades, 
comportamento e atitudes 
do profissional em 
Administração 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
apontamentos de casos práticos. Estudos de 
casos em sala de aula. 

22/02 a 26/02 

Perfil Profissional e Pessoal do 
Técnico em Administração: 

 Responsabilidades, 
comportamento e atitudes 
do profissional em 
Administração 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

29/02 a 04/03 

Perfil Profissional e Pessoal do 
Técnico em Administração: 

 Responsabilidades, 
comportamento e atitudes 
do profissional em 
Administração 

Avaliação de produtividade dos alunos logo nos 
primeiros dias de aula e atendimento aos 
alunos com dificuldades promovendo o 
aprimoramento dos mesmos. 

07/03 a 11/03 

1.2. Aplicar os objetivos às 
atividades e procedimentos 
em sua área de atuação. 

Perfil Profissional e Pessoal do 
Técnico em Administração: 

 Responsabilidades, 
comportamento e atitudes 
do profissional em 
Administração 

Debate sobre os assuntos junto a sala e 
realização de atividades individuais e em 
grupos. 

14/03 a 18/03 
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Perfil Profissional e Pessoal do 
Técnico em Administração: 

 Responsabilidades, 
comportamento e atitudes 
do profissional em 
Administração 

Encerramento dos assuntos e esclarecimento 
de dúvidas oriundas dos alunos. 

21/03 a 24/03 

2.1. Atender clientes 
(presencial e a distância). 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Técnicas para confecção 
de formulários e impressos 

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

28/03 a 01/04 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Técnicas para confecção 
de formulários e impressos 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
apontamentos de casos práticos. 

04/04 a 08/04 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Responsabilidades, 
comportamento e atitudes do 
profissional em Administração; 

Explanação sobre os assuntos e debate junto a 
sala. 

11/04 a 15/04 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Responsabilidades, 
comportamento e atitudes do 
profissional em Administração; 

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

18/04 a 20/04 



 
 

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

 

2.2. Elaborar formulários 
para controles de rotinas 
administrativas.  
 
2.5. Elaborar comunicados 
internos: circulares, avisos, 
convocações, convites, e-
mails entre outros.  
 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Técnicas de triagem, 
organização e registro – fluxo 
documental; 

Explanação sobre os assuntos e debate junto a 
sala. 

25/04 a 30/04 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Técnicas de triagem, 
organização e registro – fluxo 
documental; 

Explanação sobre os assuntos e 
contextualização com exemplos para 
elaboração de atividade em sala. 

02/05 a 06/05 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Adequação vocabular e 
variações linguísticas na 
produção de redação técnica de 
e-mails, comunicados, 
circulares, avisos, convocações, 
convites etc; 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
apontamentos de casos práticos.  

09/05 a 14/05 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Adequação vocabular e 
variações linguísticas na 
produção de redação técnica de 
e-mails, comunicados, 
circulares, avisos, convocações, 
convites etc; 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
trabalho para ser desenvolvido extra sala. 

16/05 a 20/05 



 
 

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

 

2.3. Triar, organizar, 
classificar, registrar e 
encaminhar 
correspondências 
 
2.6. Conduzir o fluxo de 
informações por meio de 
comunicados com sua 
afixação e retirada em tempo 
adequado.  
 
2.7. Identificar e desenvolver 
no ambiente de trabalho um 
leiaute organizado, 
ergonômico e acessível.  

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Planejamento e 
organização do ambiente de 
trabalho/ leiaute  

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

23/05 a 25/05 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Planejamento e 
organização do ambiente de 
trabalho/ leiaute  

Explanação sobre os assuntos e debate junto a 
sala. 

30/05 a 03/06 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Fundamentos e práticas 
ergonômicas na organização do 
ambiente de trabalho  

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

06/06 a 10/06 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Fundamentos e práticas 
ergonômicas na organização do 
ambiente de trabalho  

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

13/06 a 17/06 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Técnicas de arquivos de 
prosseguimento (follow up); 

Explanação sobre os assuntos e debate junto a 
sala. 

20/06 a 24/06 
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Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Técnicas de arquivos de 
prosseguimento (follow up); 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

27/06 a 01/07 

2.4. Identificar e definir a 
forma textual gráfica de 
apresentação mais 
adequada aos objetivos do 
documento escrito em meios 
convencionais e eletrônicos. 
 
2.9. Executar, coordenar, 
controlar e organizar 
agendas: manual e 
eletrônica. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Técnicas em agendas: 
o Manual e eletrônica 

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

20/07 a 22/07 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Técnicas em agendas: 
o Manual e eletrônica 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

01/08 a 05/08 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Técnicas em agendas: 
o Manual e eletrônica 

Pesquisa dirigida sobre os assuntos 08/08 a 12/08 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Técnicas em agendas: 
o Manual e eletrônica 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

16/08 a 19/08 

 
2.8. Selecionar, organizar, 
classificar e arquivar 
documentos.  

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Gestão da Qualidade 

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

22/08 a 26/08 
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2.10. Praticar atendimento ao 
cliente interno e externo em 
concordância com 
programas de gestão da 
qualidade ao atendimento. 
  
2.11. Organizar o ambiente 
de trabalho, conservar os 
equipamentos e utilizar 
recursos pautando-se na 
sustentabilidade. 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Gestão da Qualidade 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

29/08 a 03/09 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 
• Gestão da Qualidade 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

05/09 a 09/09 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Programas de qualidade/ 
atendimento ao cliente  

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

12/09 a 16/09 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Programas de qualidade/ 
atendimento ao cliente  

Explanação sobre os assuntos e debate junto a 
sala. 

19/09 a 23/09 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Programas de qualidade/ 
atendimento ao cliente 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

26/09 a 30/09 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 NBR ISO 10.002:2004 

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

03/10 a 07/10 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 NBR ISO 10.002:2004 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

10/10 a 14/10 
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Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 NBR ISO 10.002:2004 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

17/10 a 21/10 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Satisfação do cliente, 
excelência no atendimento 

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

24/10 a 28/10 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Satisfação do cliente, 
excelência no atendimento 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

31/10 a 05/11 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Satisfação do cliente, 
excelência no atendimento 

Explanação sobre os assuntos e debate junto a 
sala. 

07/11 a 11/11 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Housekeeping 

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

16/11 a 18/11 

Técnicas de atendimento 
(presencial e a distância) ao 
cliente interno e externo: 

 Housekeeping 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

21/11 a 25/11 

3.1. Aplicar técnicas de 
administração do tempo em 
ambientes administrativos.  
 

Administração do tempo:  

 Conceitos e aplicação 

Aula expositiva com utilização de material de 
apoio  

28/11 a 02/12 

Administração do tempo:  

 Conceitos e aplicação 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

05/12 a 09/12 
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3.2. Executar com 
responsabilidade as práticas 
administrativas.  

Administração do tempo:  

 Conceitos e aplicação 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

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

 
Componente Curricular: Técnicas Organizacionais                                                                                                           Série: 1º Ano - 2016 
 

Competência Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
 
1. Identificar o perfil profissional/ 
pessoal da sua área de atuação. 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

Interpretação das informações 
solicitadas. Coerência na resolução 
do Case. Domínio e entendimento 
das informações apresentadas. 
Postura profissional Boa 
apresentação e conhecimento do 
conteúdo 

Apresentar postura profissional no 
desenvolvimento das atividades e 
nos relacionamentos interpessoais. 
Aplicar os objetivos, as atividades e 
procedimentos em sua área de 
atuação. 

2. Incorporar técnicas de 
atendimento ao cliente, de gestão 
documental e do arranjo físico do 
ambiente de trabalho. 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Simulações 

Assiduidade e realização das 
atividades. Interpretação das 
informações solicitadas. Coerência 
na resolução do Case. 
Conhecimento do conteúdo 

Atender clientes (presencial e a 
distância). Triar, organizar, 
classificar, registrar e encaminhar 
correspondências. Identificar e 
desenvolver no ambiente de 
trabalho um leiaute organizado, 
ergonômico e acessível. 
Selecionar, organizar, classificar e 
arquivar documentos. Executar, 
coordenar, controlar e organizar 
agendas: manual e eletrônica. 
Praticar atendimento ao cliente 
interno e externo em concordância 
com programas de gestão da 
qualidade ao atendimento. 
Organizar o ambiente de trabalho, 
conservar os equipamentos e 
utilizar recursos pautando-se na 
sustentabilidade. 
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3. Executar atividades compatíveis 
com a cultura organizacional. 

 Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

Conteúdo coerente com os objetivos 
propostos Cooperação e empenho 
na realização do mesmo. 

Aplicar técnicas de administração 
do tempo em ambientes 
administrativos. 
Executar com responsabilidade as 
práticas administrativas. 
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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 

Março X     X X 

Abril    X X X X 

Maio    X X X X 

Junho  X  X X X X 

Julho    X X X X 

Agosto   X X X X X 

Setembro    X X X X 

Outubro  X  X X X X 

Novembro    X X X X 

Dezembro    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:________________ 
______________________ 

 X 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) 

Apostilas fornecidas pelo professor 
Livros e revistas indicadas em cada uma das aulas para complementação do conteúdo 
programático. 
Indicação de sites e links para pesquisas. 
Matérias jornalísticas e de portais de notícias 

 

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

Projeto leitura. 
Visitas técnicas. 
Estudos de casos que envolvam os demais conteúdos programáticos estudados nos diferentes 
componentes curriculares. 
  

 



 
 

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

 

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

O professor promoverá o acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos ao longo do 
semestre através da realização de atividades práticas relacionadas ao tema abordado. Os alunos 
que não apresentarem indícios de desenvolvimento das habilidades e competências previstas 
serão acompanhados e serão propostas novas atividades a serem elaboradas sob a supervisão 
do professor a fim de promover o desenvolvimento do aluno. 

 

X– Identificação: 

 
Nome do professor: Rivelino Rodrigues 
 
Assinatura:                                                                                                                   Data: 01/03/2016 
 

 

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: 04/03/2016 
 
 
________________________________________ 
Data e assinatura do Coordenador Pedagógico 
 

 

XII – Replanejamento 

 

 


