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ETEC SYLVIO DE MATTOS CARVALHO

Código: 103 Município: MATÃO

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE AUXILIAR EM DESIGN DE WEBSITES

Área de conhecimento: CIÊNCIAS HUMANAS

Componente Curricular: HISTÓRIA

Série: 2ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

Professor: CRISTINA MUNARETTI DE OLIVEIRA

I – Competências e respectivas habilidades e valores.

Competência 1
Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas
manifestações específicas.

Habilidades
Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de
documentos de natureza diversa.
Colher dados e informações através de entrevistas.
Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e
interesses dos seus emissores.
Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência.

Valores e conteúdos
Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade no convívio com as pessoas e com
outras culturas.
Respeito aos direitos e deveres de cidadania.
Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor.

Competência 2



Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus
 códigos.

Habilidades
Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas,
depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações
desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da pesquisa.

Valores e conteúdos
Valorização da aprendizagem e da pesquisa.

Competência 3
Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a
identidade própria e a dos outros.

Habilidades
Identificar os processos sociais que orientam a dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.
Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, folclore para compreensão da formação das
identidades.
Reconhecer fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem ou influenciam nas
relações humanas.

Valores e conteúdos
Interesse em se auto-conhecer.
 Interesse em conhecer os outros.
Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais.
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ As Transformações pelas quais passou o trabalho livre, da Antiguidade à 1ª
Revolução Industrial:

➢ Aula expositiva 05/02 a 15/02

➢ As Transformações pelas quais passou o trabalho livre, da Antiguidade à 1ª
Revolução Industrial:

➢ Rodas de conversa. 18/02 a 01/03

➢ Manufatura e assalariamento na Modernidade ➢ Aula expositiva 07/03 a 15/03

➢ Manufatura e assalariamento na Modernidade ➢ Aulas práticas 18/03 a 29/03

➢ Revolução Industrial: sistema fabril e classe operária ➢ Aula expositiva utilizando lousa e/ou material audiovisual. 01/04 a 12/04

➢ Revolução Industrial: sistema fabril e classe operária ➢ Aula expositiva 15/04 a 26/04

➢ Tempo da natureza e tempo do relógio: mecanização e fragmentação do tempo, do
trabalho e do homem;

➢ Aula expositiva 29/04 a 10/05

➢ Trabalho livre no Brasil durante a Colônia e o Império; ➢ Aula expositiva 13/05 a 24/05

➢ Trabalho livre no Brasil durante a Colônia e o Império; ➢ Aula expositiva utilizando lousa e/ou material audiovisual. 27/05 a 07/06

➢ ermanência e influência de elementos culturais originários de comunidade indígenas,
africanas européias e asiáticas protagonistas da História do Brasil nesse período.

➢ Aula explicativa 10/06 a 19/06

➢ ermanência e influência de elementos culturais originários de comunidade indígenas,
africanas européias e asiáticas protagonistas da História do Brasil nesse período.

➢ Aulas orientadas 24/06 a 02/07

➢ As origens da Sociedade Tecnologia Atual: (*) O liberalismo; ➢ Aula expositiva 24/07 a 02/08

➢ As origens da Sociedade Tecnologia Atual: (*) O liberalismo; ➢ Aulas práticas 07/08 a 16/08

➢ A 2ª e a 3ª Revoluções Industriais; O Fordismo e o Taylorismo ➢ Aulas orientadas 19/08 a 30/08

➢ O Brasil na Era das Máquinas – Final do Século XIX a 1930: Abolição da escravidão e
imigração;

➢ Aula expositiva utilizando lousa e/ou material audiovisual. 02/09 a 13/09

➢ Formação da classe operária: condições, organização e luta ➢ Aula expositiva 16/09 a 27/09

➢ Formação da classe operária: condições, organização e luta ➢ Aula expositiva utilizando lousa e/ou material audiovisual. 30/09 a 11/10

➢ Propriedade da terra, poder, transformações nas relações de trabalho no campo ➢ Aulas orientadas 16/10 a 25/10

➢ Propriedade da terra, poder, transformações nas relações de trabalho no campo ➢ Rodas de conversa. 28/10 a 08/11

➢ Lutas camponesas e experiências coletivas de apropriação e exploração da terra. ➢ Aula expositiva 11/11 a 22/11

➢ Lutas camponesas e experiências coletivas de apropriação e exploração da terra. ➢ Aulas práticas 25/11 a 06/12



➢ Lutas camponesas e experiências coletivas de apropriação e exploração da terra. ➢ Aula expositiva com a utilização da lousa de modo que o aluno possa fazer uso dos
sentidos da audição e visão ao mesmo tempo, possibilitando maior compreensão dos
processos históricos analisados.

09/12 a 13/12

➢ Lutas camponesas e experiências coletivas de apropriação e exploração da terra. ➢ Aulas orientadas 16/12 a 18/12
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III - Plano de Avaliação de Competências

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



➢ 1- Confrontar opiniões e pontos de vista
expressos em diferentes linguagens e suas
manifestações específicas

➢ Trabalho Dissertativo (Individual)

➢ Destreza

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ compreensão

➢  Atenção, part icipação, freqüência e
argumentação do aluno durante as aulas será
avaliado o acompanhamento em relação aos
temas estudados e suas atitudes.

➢ Acompanhamento das tarefas e correções.

➢ Trabalho Dissertativo (em grupo)

➢ Trabalho em Equipe

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ compreensão

➢ Construção de Conceito

➢  Atenção, part icipação, freqüência e
argumentação do aluno durante as aulas será
avaliado o acompanhamento em relação aos
temas estudados e suas atitudes.

➢ Acompanhamento das tarefas e correções.

➢ Participação em Sala de Aula

➢ Destreza

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ compreensão

➢ Construção de Conceito

➢  Atenção, part icipação, freqüência e
argumentação do aluno durante as aulas será
avaliado o acompanhamento em relação aos
temas estudados e suas atitudes.

➢ Acompanhamento das tarefas e correções.

➢ Avaliação escrita individual

➢ compreensão

➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢ Construção de Conceito

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢  Atenção, part icipação, freqüência e
argumentação do aluno durante as aulas será
avaliado o acompanhamento em relação aos
temas estudados e suas atitudes.

➢ Acompanhamento das tarefas e correções.

➢ Resolução de Exercícios

➢ compreensão

➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢ Construção de Conceito

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢  Atenção, part icipação, freqüência e
argumentação do aluno durante as aulas será
avaliado o acompanhamento em relação aos
temas estudados e suas atitudes.

➢ Acompanhamento das tarefas e correções.



➢ 2- Articular as redes de diferenças e
semelhanças entre as linguagens e seus
códigos.

➢ Prova Dissertativa (Individual)

➢ compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Análise do trabalho final considerando o
assunto em debate, os objetivos a serem
atingidos, a proposta de trabalho, a organização
na disposição das imagens, a busca de
imagens adequadas, participação na aula em
que deve ser desenvolvida a atividade e
cumprimento do prazo.

➢ Resolução de problemas,organização,
pontualidade, relacionamento de idéias,
construção de conceito, iniciativa e interesse.

➢ Participação em Sala de Aula

➢ compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Análise do trabalho final considerando o
assunto em debate, os objetivos a serem
atingidos, a proposta de trabalho, a organização
na disposição das imagens, a busca de
imagens adequadas, participação na aula em
que deve ser desenvolvida a atividade e
cumprimento do prazo.

➢ Resolução de problemas,organização,
pontualidade, relacionamento de idéias,
construção de conceito, iniciativa e interesse.

➢ Resolução de Exercícios

➢ compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Análise do trabalho final considerando o
assunto em debate, os objetivos a serem
atingidos, a proposta de trabalho, a organização
na disposição das imagens, a busca de
imagens adequadas, participação na aula em
que deve ser desenvolvida a atividade e
cumprimento do prazo.

➢ Resolução de problemas,organização,
pontualidade, relacionamento de idéias,
construção de conceito, iniciativa e interesse.



➢ 3- Compreender os elementos cognitivos,
afet ivos, f ísicos, sociais e culturais que
constituem a identidade própria e a dos outros.

➢ Prova Dissertativa (em grupo)

➢ COMPORTAMENTOS:

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ Respostas corretas, resolvida de acordo
com a questão.

➢ Trabalho Dissertativo (Individual)

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ Análise do trabalho final considerando o
assunto em debate, os objetivos a serem
atingidos, a proposta de trabalho, a organização
na disposição das imagens, a busca de
imagens adequadas, participação na aula em
que deve ser desenvolvida a atividade e
cumprimento do prazo.

➢ Trabalho Dissertativo (em grupo)

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ Análise do trabalho final considerando o
assunto em debate, os objetivos a serem
atingidos, a proposta de trabalho, a organização
na disposição das imagens, a busca de
imagens adequadas, participação na aula em
que deve ser desenvolvida a atividade e
cumprimento do prazo.

➢ Participação em Sala de Aula

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Pontualidade

➢ participação em sala
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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

R e u n i ã o  d e  C u r s o  e
planejamento

MARÇO Organização das palestras com
ex-alunos.

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

C o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário

JUNHO

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

Reunião de curso

JULHO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas Conselho de classe

AGOSTO
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de curso

SETEMBRO

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

Conselho de classe

OUTUBRO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

NOVEMBRO
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de curso

DEZEMBRO

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

Conselho final
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Cotrim, Gilberto. História Global 2/Gilberto Cotrim. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2016

Barbieri, J. M. O. Bullying: conhecimento é a melhor forma de prevenir, Suprema, 2013

Leitura de Paradidáticos – A cristandade do Ocidente Medieval

Do Feudalismo ao Capitalismo: transições

SERIACOPI, Gislaine C. A. e SERIACOPI, REINALDO – História: volume único; 1ª edição; São Paulo; Editora Ática; 2005.

Filme: O Jardineiro Fiel.

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
HISTÓRIA/ ARTES: GRÉCIA ANTIGA

HISTÓRIA/ INFORMÁTICA: GRÉCIA ANTIGA

HISTÓRIA/ FILOSOFIA: ROMA

HISTÓRIA/SOCIOLOGIA: ROMA

07/05 a 11/05 - Atividade de integração: Semana Paulo Freire

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
- Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, organização acadêmica, etc.

- Revisão da matéria, incentivando o aluno a formular novos problemas.

- Acompanhamento das atividades de recuperação contínua, verificando os conteúdos onde forem detectadas as maiores
dificuldades.

- Em casos específicos, redações, exercícios, atividades extras e/ou outras formas de trabalho para correção e complementação de
conceitos já desenvolvidos e não assimilados pelo aluno em questão.

- Atividades e pesquisas.

- Revisão – exercícios que retomam conteúdos importantes que já foram abordados anteriormente.

- Incentivo, reconhecimento e motivação à participação;

- Envolvimento dos familiares.

VIII – Identificação:
Nome do Professor: CRISTINA MUNARETTI DE OLIVEIRA

Assinatura: Data:____/____/________

IX – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de forma contínua. Também está em
consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante do
exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: MARLI HELENICE GAIOTTO CAZARIM EL KADRE

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:


