
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Ensino Técnico Integrado ao Médio

FORMAÇÃO GERAL – Ensino Médio

Plano de Trabalho Docente - 2018

PLANO DE CURSO Nº , APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 747, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 11-
9-2015 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 53.

ETEC DE TIQUATIRA

Código: 208 Município: SÃO PAULO

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE

Área de conhecimento: CIÊNCIAS HUMANAS

Componente Curricular: GEOGRAFIA

Série: 2ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

Professor: LEANDRO LUIZ DA SILVA / ANTONIO DE JESUS

I – Competências e respectivas habilidades e valores.

Competência 1.1 - Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas
manifestações específicas.
Habilidades 1.1.1 - Colher dados e informações através de entrevistas.
1. 1.2 - Elaborar e/ou fazer uso de textos (escritos, orais, iconográficos) pertinentes a diferentes instrumentos e
meios de informação e formas de expressão, tais como jornais, quadrinhos, charges, murais, cartazes,
dramatizações, home page, poemas, monografias, cartas, ofícios, abaixo-assinados, propaganda, expressão
corporal, jogos, música etc.
1.1.3 - Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e interesses dos
seus emissores.
1.1.4 - Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência.
1.1.5 - Avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes.
Valores: a) Colocar-se no lugar do outro para entender e orientar-se pelos valores da ética e da cidadania.
b) Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade no convívio com as pessoas e com outras culturas.
c) Respeito aos direitos e deveres de cidadania.
Competência 1.2 - Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a
identidade própria e a dos outros.
Habilidades 1.2.1 - Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
1. 2.2 - Diferenciar, classificar e relacionar entre si características humanas genéticas e culturais.
1.2.3 - Identificar os processos sociais que orientam a dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
1.1.4 - Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, folclore para compreensão da formação das identidades.
1.2.5 - Reconhecer fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem ou influenciam nas relações
humanas.



1.2.6 - Auto-observar-se, auto-analisar-se e auto-avaliar-se estabelecendo a relação entre a herança genética
e a influência dos processos sociais na construção da identidade pessoal e social.
Valores: a) Interesse em se autoconhecer.
b) Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais.
c) Proceder com justiça e eqüidade.
Competência 1.3 - Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores que nela
intervêm como produtos da ação humana.
Habilidades 1.3.1 - Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
1. 3.2 - Identificar as condições em que os indivíduos podem atuar mais significativamente como sujeitos ou
mais significativamente como produtos dos processos históricos.
1.3.4 - Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu desenvolvimento
científico e tecnológico.
Valores: a) Interesse pela realidade em que vive.
b) Valorização da colaboração de diferentes povos, etnias, gerações na construção do patrimônio cultural da
humanidade.
Competência 1.4 - Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo
como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e percebendo seu
papel na vida humana em diferentes épocas e em suas relações com as transformações sociais.
Habilidades 1.4.1 - Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais.
1. 4.2 - Comparar e relacionar as características, métodos, objetivos, temas de estudo, valorização e aplicação
etc. das ciências na atualidade e em outros momentos.
1.4.3 - Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos processos sociais.
1.4.4 - Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e relacionar questões
sociais e ambientais.
1.4.5 - Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado.
1.4.6 - Saber distinguir variantes linguísticas e perceber como refletem formas de ser, pensar e produzir.
Valores: a) Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas.
b) Respeito aos princípios da ética e aos direitos e deveres de cidadania.
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ Apresentação do conteudo programático ➢ â Aula expositiva – Apresentação do conteúdo semestral 15/02 a 16/02

➢ Características do espaço brasileiro. As formas do espaço no tempo: das sociedades
indígenas às sociedades atuais; as minorias étnicas e sua integração na sociedade

➢ Leitura dirigida de textos; Interpretação dos textos dirigidos. – O espaço territorial
brasileiro.

19/02 a 23/02

➢ Características do espaço brasileiro. As formas do espaço no tempo: das sociedades
indígenas às sociedades atuais; as minorias étnicas e sua integração na sociedade

➢ Leitura dirigida de textos; Interpretação dos textos dirigidos. – O espaço territorial
brasileiro.

26/02 a 02/03

➢ â Divisão política brasileira. Uma periodização do espaço geográfico brasileiro ➢ Interpretação de mapas e gráficos-resumos – Limites e fronteiras - conceitos 05/03 a 09/03

➢ Território Brasileiro, limites políticos ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Conceito de Região. Aplicação do conceito no
território nacional.

12/03 a 16/03

➢ Território Brasileiro, limites políticos ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Conceito de Região. Aplicação do conceito no
território nacional.

19/03 a 23/03

➢ Regionalizações do Brasil. Regionalização do IBGE; ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Conceito de Região. Aplicação do conceito no
território nacional.

26/03 a 29/03

➢ Tema 6 - O espaço nas modernas sociedades industriais. O espaço de antes da
Revolução Industrial.

➢ Leitura dirigida de textos; Interpretação do textos dirigidos. Conceitos industriais. 02/04 a 06/04

➢ Tema 6 - O espaço nas modernas sociedades industriais. O espaço de antes da
Revolução Industrial

➢ Leitura dirigida de textos; Interpretação do textos dirigidos. Conceitos industriais. 09/04 a 13/04

➢ Semana de avaliação ➢ Avaliação das competências e habilidades 16/04 a 20/04

➢ â A 1ª Revolução Industrial ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Evolução da técnica e primeira Revolução
industrial

23/04 a 27/04

➢ A 2ª Revolução Industrial ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Mudanças de características industriais,
segunda Revolução Industrial

02/05 a 05/05

➢ Tema 9 - A 3ª Revolução industrial e o novo espaço do homem ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Evolução dos modelos de produção ; terceira
Revolução Industrial.

07/05 a 11/05

➢ â As inovações tecnológicas e do trabalho na 3ª Revolução Industrial. ➢ â Aula expositiva com texto direcionado – Revolução tecnológica. 14/05 a 18/05

➢ O espaço brasileiro no momento da sua arrancada industrial e os caminhos da
industrialização brasileira

➢ â Aula expositiva com texto direcionado – Revolução tecnológica. 21/05 a 25/05

➢ â História da Industria Brasileira ➢ Leitura dirigida de textos; Interpretação do textos dirigidos. – Industria no Brasil.
Historia da evolução.

28/05 a 30/05

➢ industria - o motor unico ➢ aula expositiva com leitura de texto - a nova mais valia 04/06 a 09/06

➢ Semana de avaliação ➢ Avaliação das competências e habilidades 11/06 a 15/06



➢ Entrega e recapitulação dos Conteúdos do semestre ➢ Recapitulação do conteúdo semestral – atividade avaliativa. 18/06 a 22/06

25/06 a 29/06

➢ Conselho de Classe 02/07 a 06/07

➢ apresentação do conteúdo semestral. ➢ â Aula expositiva – Apresentação do conteúdo semestral 24/07 a 28/07

➢ Revolução Agrícola – As primeiras fases ➢ â Aula expositiva com texto direcionado – Agricultura e evolução do Homem. 30/07 a 03/08

➢ A biorrevolução ou revolução verde ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Revolução industrial e Revolução Agrícola. 06/08 a 10/08

➢ â População brasileira ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Dinâmica populacional 13/08 a 17/08

➢ Migrações regionais e internacionais. ➢ A Interpretação de mapas e gráficos-resumos – Instalação do conceito de população
e migrações

20/08 a 24/08

➢ O contraste norte-sul e a nova migração internacional da população ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Problemas migratórios 27/08 a 31/08

➢ A urbano-industrialização e as transformações do espaço brasileiro ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Conceitos de Urbanização 03/09 a 06/09

➢ â Semana de Avaliação ➢ Avaliação das competências e habilidades 10/09 a 14/09

➢ â â Tema 10 – A distribuição da população, da riqueza e da pobreza em nível
mundial.

➢ Leitura dirigida de textos; Interpretação do textos dirigidos. – Demografia 17/09 a 21/09

➢ Tema 7 - A formação e mundialização do espaço das sociedades contemporânea. ➢ nterpretação de mapas e gráficos-resumos – População no espaço geográfico 24/09 a 28/09

➢ A integração dos espaços pela cidade, pelas relações de mercado e pelas
comunicações

➢ Aula expositiva com texto direcionado – Formação da Sociedade 01/10 a 05/10

➢ Metrópoles e metropolização(A paisagem rural: o meio rural tradicional; o campo e a
invasão do capital industrial; produção agrícola, tecnologia e persistência da fome).

➢ Aula expositiva com texto direcionado – Utilização do conceito de Metrópole 08/10 a 11/10

➢ Problemas urbanos: As cidades brasileiras e a prestação de serviços. O modelo
bras i le i ro  de rede de t ranspor tes.  O t ranspor te  nas áreas urbanas e
metropolitanas:transportes, comunicações e integração nacional

➢ Leitura dirigida de textos; Interpretação do textos dirigidos. – os problemas da
sociedade – problemas urbanos 16/10 a 19/10

➢ A cidade como espaço de transformação industrial. ➢ Aula expositiva com texto direcionado – A cidade e momento social 22/10 a 26/10

➢ Os Domínios Morfoclimáticos Brasileiros ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Conceitos Naturais 05/11 a 09/11

➢ Os Domínios Morfoclimáticos Brasileiros ➢ Aula expositiva com texto direcionado – Conceitos Naturais 21/11 a 24/11

➢ Semana de avaliação ➢ Avaliação das competências e habilidades 03/12 a 07/12

➢ Conselho de Classe 10/12 a 14/12

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

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

➢ Entender e utilizar textos de diferentes
naturezas; representação do mundo e da própria
identidade.

➢ Questionar processos naturais, socioculturais
e tecnológicos, identificando regularidades,
apresentando interpretações e prevendo
evoluções.

➢  Compreender o desenvolvimento da
sociedade como processo de ocupação e de
produção de espaços físicos e as relações da
vida humana com a paisagem

➢ Questionar processos naturais, socioculturais
e tecnológicos, identificando regularidades,
apresentando interpretações e prevendo
evoluções

➢ Proposta determinada situação-problema,
descrever, relatar, sintetizar, argumentar,
problematizar, planejar, expor resultados de
pesquisa ou projetos.

➢ Observar determinado fenômeno, objeto,
comportamento, processo etc. Durante certo
período, identificar e analisar característica,
regularidades e transformações observadas.

➢  Ut i l izar o tema da Geograf ia Física,
colocando questões que demandam pesquisas,
levantado hipóteses plausíveis e relacionando os
elementos materiais com as mais diversas
paisagens e suas transformações.

➢ Obter outros dados em diferentes fontes;
organizá-los, analisá-los, interpretá-los;construir
e aplicar conceitos.

➢ - Relatório a partir de textos e prova com
questões múltiplas escolhas e dissertativas.

➢ - Atividade de pesquisa

➢ - Avaliação com questões múltiplas escolhas
e dissertativas.

➢ - Seminário

➢ - Assimilação do conteúdo na avaliação de
múltipla escolha.

➢  -  Clareza nas ideias;  Precisão nas
informações;

➢ - Objetividade; Postura crítica; Argumentos
consistentes.

➢ - Coerência textual no relatório e nas
questões dissertativa.

➢ - Pesquisa, apresentação do seminário.
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IV – Plano de atividades docentes

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

FEVEREIRO Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

MARÇO
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

ABRIL

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas. Reunião de Curso

MAIO
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Conselho de Classe reposição
do dia 30/04 Conselho de
Classe 07/05 Letivo.

JUNHO v Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aula Reunião de Curso

AGOSTO
organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de Curso

SETEMBRO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.

OUTUBRO Semana Tecnológica

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

vOrganização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

vConselho de Classe. Reunião
de curso. Reunião Pedagógica.

NOVEMBRO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas Reunião Pedagógica

DEZEMBRO

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

vPlanejamento. Conselho de
Classe
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro – “Geografia série Brasil - Ed. Ática

LIVRO-Geografia Geral e do Brasil. Ed.Saraiva.

Livro- Geografia Geral e do Brasil Ed. Ática

Outros materiais: Mapas; tabelas; gráficos; jornais e revistas; sites da internet; data-show”, vídeos, cd´s , computador, fotografias etc.

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Projeto Biblioteca Ativa

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua e paralela realizada através de pesquisas, trabalhos e diversificação didática na explicação do conteúdo.

Questões específicas; Avaliação objetiva e dissertativa. Resumo dirigido

Acompanhamento contínuo e individualizado

VIII – Identificação:
Nome do Professor: LEANDRO LUIZ DA SILVA / ANTONIO DE JESUS

Assinatura: Data:____/____/________

IX – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: NELI FERNANDES DE MORAIS MINETTO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:


