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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.

➢ • Utilizar a terminologia técnico-científica da área.

➢ • Elaborar registros e planilhas de acompanhamento e controle das atividades.

➢ • Preencher fichas e formulários

➢ Valores e Atitudes

➢ • Estimular a comunicação nas relações interpessoais.

➢ • Incentivar o diálogo e a interlocução.

➢ • Socializar os saberes.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar textos técnicos, administrativos e comerciais da

área de Química por meio de indicadores linguísticos e de
indicadores extralinguísticos.

1.1 Identif icar indicadores l inguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à área de
Química, a partir do estudo de:

2. Desenvolver textos técnicos, comerciais e administrativos
aplicados à área de Química, de acordo com normas e
convenções específicas.

1.2 Apl icar  procedimentos de le i tura  ins t rumenta l
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

1. • indicadores linguísticos:

3. Pesquisar  e  anal isar  in formações da área de
Biblioteconomia, em diversas fontes, convencionais e
eletrônicas.

1.3 Apl icar procedimentos de le i tura especial izada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

1.  vocabulário;

4. Interpretar a terminologia técnico-científica da área
profissional.

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica e
comercial direcionadas à área de atuação.

1.  morfologia;

5. Comunicar-se, oralmente e por escrito, utilizando a
terminologia técnico-científica da profissão.

2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de coesão
em artigos e em documentação técnico administrativos
relacionados à área de Química.

1.  sintaxe;

2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial aplicados à
área de atuação.

1.  semântica;

3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa convencionais e
eletrônicas.

1.  grafia;

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na execução
de pesquisas específicas da área de Produção Industrial.

1.  pontuação;

4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área. 1.  acentuação, entre outros.

4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área. 1. • indicadores extralinguísticos:

5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua comum,
adequados a cada contexto.

1.  efeito de sentido e contextos socioculturais;

5.2 Identificar o significado de termos técnicocientíficos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

1.  modelos pré-estabelecidos de produção de texto;

5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnicocientífica da área de estudo.

1.  contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de

5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao contexto da
profissão, utilizando a termologia técnico-científica.

1. divulgação, objetivos do texto, público-alvo).

2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à análise e
à produção de textos técnicos específicos da área de
Química.



3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à
área de Química:

3. • ofícios;

3. • memorandos;

3. • comunicados;

3. • cartas;

3. • avisos;

3. • declarações;

3. • recibos;

3. • carta-currículo;

3. • Currículo;

3. • relatório técnico;

3. • contrato;

3. • memorial descritivo;

3. • memorial de critérios;

3. • Técnicas de redação.

4. Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de
textos a diversas circunstâncias de comunicação
(variantes da linguagem formal e de linguagem informal).

5. Princípios de terminologia aplicados à área de Química:

5. • Glossário dos termos utilizados na área de Química.

5. Apresentação de trabalhos técnico-científicos:

5. • Orientações e normas linguísticas para a elaboração do
trabalho técnico-científ ico (estrutura de trabalho
monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências
bibliográficas).

5. Apresentação oral:

5. • Planejamento da apresentação;

5. • Produção da apresentação audiovisual;

5. • Execução da apresentação.

6. Técnicas de leitura instrumental:

6. • Identificação do gênero textual;

6. • Identificação do público-alvo;

6. • Identificação do tema;

6. • Identificação das palavras-chave do texto;

6. • Identificação dos termos técnicos e científicos;

6. • Identificação dos elementos coesivos do texto;

6. • Identificação da ideia central do texto;

6. • Identificação dos principais argumentos e sua estrutura.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Química, a partir do estudo de:

➢ 1. • indicadores linguísticos:

➢ 1. • indicadores extralinguísticos:

➢ 1.  efeito de sentido e contextos socioculturais;

➢ 1.  contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de

➢ Apresentação das bases tecnológicas, critérios de
avaliação; Analise diagnóstica

23/07 a 03/08

➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 1. • indicadores extralinguísticos:

➢ 1.  efeito de sentido e contextos socioculturais;

➢ 5. • Planejamento da apresentação;

➢ 5. • Execução da apresentação.

➢ 6. Técnicas de leitura instrumental:

➢ 6. • Identificação do gênero textual;

➢ 6. • Identificação do público-alvo;

➢ 6. • Identificação do tema;

➢ 6. • Identificação das palavras-chave do texto;

➢ 6. • Identificação da ideia central do texto;

➢ - Procedimentos de Leitura: Interpretação, construção
de sentido, identificação do tema,

➢ Palavras chaves, síntese e conclusão da leitura;

➢ - Atividade: Apresentação dos grupos: Situações de
comunicação e como obter êxito na esfera profissional;

➢ Projeto interdisciplinar – produção de texto técnico
relacionado a Química 06/08 a 17/08

10/08 a 10/08

10/08 a 10/08

10/08 a 10/08



➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico
administrativos relacionados à área de Química.

➢ 2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Química, a partir do estudo de:

➢ 1. • indicadores linguísticos:

➢ 1.  sintaxe;

➢ 1.  semântica;

➢ 1. • indicadores extralinguísticos:

➢ 1.  efeito de sentido e contextos socioculturais;

➢ 1.  modelos pré-estabelecidos de produção de texto;

➢ 2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Química.

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Química:

➢ 3. • relatório técnico;

➢ Pesquisa e Organização de Trabalhos: Elaboração de
capa, introdução e referências bibliográficas;

➢ Início do Projeto Interdisciplinar – textos Técnicos
Relatório: Estrutura, e normas de linguagem para
preenchimento do relatório;

➢ Como elaborar um resumo crítico;

➢ Fichamento – Pesquisa

➢ Tema: artigo científico

➢ - Como organizar apresentações de Gêneros orais,
slides e roteiro para apresentação;

➢ Trabalho escrito: Atividades de leitura com finalidade de
desenvolver recursos linguísticos, elementos de coesão,
através de análise e produção de texto;

20/08 a 31/08

➢ 1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Química.

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Química:

➢ 3. • cartas;

➢ 3. • carta-currículo;

➢ 3. • Currículo;

➢ 3. • Técnicas de redação.

➢ 4. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de
linguagem informal).

➢ - Normas da ABNT: Dissertação (introdução,
desenvolvimento e conclusão), resumo, referência
bibliográfica; padronização de capa e folha de rosto;

➢ - Aulas expositivas: Textos técnicos: Currículo e Carta
de apresentação, intercaladas com atividades práticas que
possibilitem a memorização do assunto;

➢ - Dinâmica de emprego: elaboração de currículo e
como participar de uma entrevista; 03/09 a 14/09

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de Produção
Industrial.

➢ 5.2 Identificar o significado de termos técnicocientíficos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

➢ 2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Química.

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Química:

➢ 3. • carta-currículo;

➢ 3. • relatório técnico;

➢ 3. • Técnicas de redação.

➢ 5. • Produção da apresentação audiovisual;

➢ 5. • Execução da apresentação.

➢ 6. • Identificação dos principais argumentos e sua
estrutura.

➢ Dinâmica de emprego: elaboração de currículo e como
participar de uma entrevista;

➢ Reportagem: Como as mídias sócias ajudam a divulgar
seu trabalho;

➢ - Vídeos: Workshop: Como se comportar em
entrevistas de emprego;

➢ - Comunicação e Marketing pessoal

➢ - Correção de Relatórios

17/09 a 28/09



➢ 3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de Produção
Industrial.

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 5.2 Identificar o significado de termos técnicocientíficos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnicocientífica da área de estudo.

➢ 5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.

➢ 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Química:

➢ 5. • Glossário dos termos utilizados na área de
Química.

➢ 5. Apresentação de trabalhos técnico-científicos:

➢ 5. • Orientações e normas linguísticas para a
elaboração do trabalho técnico-científico (estrutura de
trabalho monográfico, resenha, artigo, elaboração de
referências bibliográficas).

➢ 6. Técnicas de leitura instrumental:

➢ 6. • Identificação das palavras-chave do texto;

➢ 6. • Identificação dos termos técnicos e científicos;

➢ - Metodologia do trabalho cientifico – Aulas expositivas
com exercícios para fixação de algumas normas ABNT
para subsidiar trabalhos;

➢ - Projeto interdisciplinar: acompanhamento da parte
escrita e elaboração de trabalhos

➢ - Glossário de termos técnicos

01/10 a 11/10

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.

➢ 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Química:

➢ 5. Apresentação de trabalhos técnico-científicos:

➢ 5. • Planejamento da apresentação;

➢ 5. • Produção da apresentação audiovisual;

➢ 5. • Execução da apresentação.

➢ 6. • Identificação da ideia central do texto;

➢ 6. • Identificação dos principais argumentos e sua
estrutura.

➢ Recorrer às tecnologias de apoio como projeção, áudio,
vídeo, multimídia e às tecnologias de comunicação;

➢ -Definição de grupos e temas relacionados à área para
apresentação de seminários.

➢ - Técnicas de apresentação de trabalhos;
16/10 a 27/10

➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Química:

➢ 5. • Glossário dos termos utilizados na área de
Química.

➢ 5. • Orientações e normas linguísticas para a
elaboração do trabalho técnico-científico (estrutura de
trabalho monográfico, resenha, artigo, elaboração de
referências bibliográficas).

➢ Glossário de termos técnicos -apresentaçao do trabalho

➢ Normas da ABNT

➢ Análise de textos especificos - rotúlos e bulas de
medicamentos - elementos linguísticos e termos técnicos;

29/10 a 10/11



➢ 5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.

➢ 5. Apresentação oral:

➢ 5. • Execução da apresentação.

➢ 6. Técnicas de leitura instrumental:

➢ 6. • Identificação do gênero textual;

➢ 6. • Identificação do público-alvo;

➢ 6. • Identificação do tema;

➢ 6. • Identificação das palavras-chave do texto;

➢ 6. • Identificação dos termos técnicos e científicos;

➢ 6. • Identificação dos elementos coesivos do texto;

➢ 6. • Identificação da ideia central do texto;

➢ 6. • Identificação dos principais argumentos e sua
estrutura.

➢ - Expor resultados de pesquisa:

➢ - Apresentação de seminários;

➢ - Prática e técnicas de argumentação e exposição oral
para TCC;

12/11 a 23/11

➢ 5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.

➢ 5. Apresentação oral:

➢ 5. • Execução da apresentação.

➢ Apresentações de Seminário - Empresas da área
Química e seus diferenciais competitivos 26/11 a 07/12

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.

➢ 5. • Glossário dos termos utilizados na área de
Química.

➢ 5. Apresentação de trabalhos técnico-científicos:

➢ 5. Apresentação oral:

➢ 5. • Execução da apresentação.

➢ Entrega final do Glossário

➢ Apresentação de seminário

➢ Entrega de atividades de recuperação
10/12 a 14/12

➢ 5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.

➢ 5. • Execução da apresentação.

➢ 6. • Identificação dos principais argumentos e sua
estrutura.

➢ Feedback das apresentações de seminário;

➢ Finalização das avaliações;

➢ Recuperação - entrega e feedback

17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 1º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Analisar textos técnicos, administrativos e
comerciais da área de Química por meio de
indicadores l inguísticos e de indicadores
extralinguísticos.

➢ •Pesquisa e apresentação escrita / oral

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Organização e apresentação.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.

➢ •Observação direta

➢ Domínio de conceitos expressos com
clareza.

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Interesse e participação do público.

➢ Apresentação dos documentos (trabalhos)
observando estética e estrutura.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.

➢ 2. Desenvolver textos técnicos, comerciais e
administrativos aplicados à área de Química, de
acordo com normas e convenções específicas.

➢ • Pesquisa e apresentação escrita / oral

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Organização e apresentação.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.

➢ • Observação direta

➢ Domínio de conceitos expressos com
clareza.

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Organização e apresentação.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Interesse e participação do público.

➢ Apresentação dos documentos (trabalhos)
observando estética e estrutura.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.



➢ 3. Pesquisar e analisar informações da área
de Bibl ioteconomia, em diversas fontes,
convencionais e eletrônicas.

➢ •Seminários

➢ Domínio de conceitos expressos com
clareza.

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Organização e apresentação.

➢ Observância do prazo.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Interesse e participação do público.

➢ Apresentação dos documentos (trabalhos)
observando estética e estrutura.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.

➢ •Entrevistas / dinâmica de emprego

➢ Domínio de conceitos expressos com
clareza.

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Organização e apresentação.

➢ Observância do prazo.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Interesse e participação do público.

➢ Apresentação dos documentos (trabalhos)
observando estética e estrutura.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.

➢ 4. Interpretar a terminologia técnico-científica
da área profissional.

➢ •Seminários

➢ Domínio de conceitos expressos com
clareza.

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Organização e apresentação.

➢ Observância do prazo.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Interesse e participação do público.

➢ Apresentação dos documentos (trabalhos)
observando estética e estrutura.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.

➢ •Simulações para o TCC

➢ Domínio de conceitos expressos com
clareza.

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Organização e apresentação.

➢ Observância do prazo.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Interesse e participação do público.

➢ Apresentação dos documentos (trabalhos)
observando estética e estrutura.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.



➢ 5. Comunicar-se, oralmente e por escrito,
utilizando a terminologia técnico-científica da
profissão.

➢ • Seminários

➢ Domínio de conceitos expressos com
clareza.

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Organização e apresentação.

➢ Observância do prazo.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Interesse e participação do público.

➢ Apresentação dos documentos (trabalhos)
observando estética e estrutura.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.

➢ • Simulações para o TCC

➢ Domínio de conceitos expressos com
clareza.

➢ Relacionamento de conceitos.

➢ Organização e apresentação.

➢ Observância do prazo.

➢ Coerência, clareza, domínio da língua e
persuasão.

➢ Interesse e participação do público.

➢ Apresentação dos documentos (trabalhos)
observando estética e estrutura.

➢ Apresentação de projetos e construção de
argumentos eficientes.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 1º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

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

JULHO Recepção dos alunos do 1º
módulo do curso

Diagnóstico da sala quanto ao
aprendizado e as dificuldades
apresentadas

Avaliação diagnótica e feedback
Preparo de textos, reportagens,
a r t i gos ,  v í deos  e  t ex tos
científicos.

P lane jamen to  e  Reun ião
Pedagógica Letiva.

AGOSTO Retomada de conteúdos recuperação contínua
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

SETEMBRO Retomada de conteúdos recuperação contínua Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de curso

OUTUBRO Retomada de conteúdos recuperação contínua Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de curso

NOVEMBRO retomada de conteúdos recuperação contínua Apresentações de seminário;
Glossário de termos técnicos;

Preparacão de materiais para
recuperação - atividades Reunião de Curso

DEZEMBRO Retomada de conteúdos recuperação contínua
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Conselho de Classe
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Jornais, revistas, videos. Gramática da Língua Portuguesa, Dicionário, Livros de Redação Oficial e Comercial e Livro de Linguagem,
Trabalho e Tecnologia elaborado pelo Centro Paula Souza.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
- Projeto Interdisciplinar: produção de textos técnicos relacionados a Química;

- Projeto Interdisciplinar: produção de textos técnicos relacionados a Química: relatório e normas da ABNT

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação
diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas
forem constatadas.

IX – Identificação:
Nome do Professor: PRISCILA DOS REIS AMÉLIO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Liberado.

Nome do Coordenador: DANIEL FONTANESI ROSSI

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


