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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: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

Componente Curricular: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Série: 3ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 1

Professor: MARIA CÉLIA BARBOSA

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ ATRIBUIÇÕES/RESPONSABILIDADES

➢ •Adaptar conteúdos para mídias interativas.

➢ •Definir interface de comunicação, interatividade e marketing.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ A – PROJETAR SISTEMAS E APLICAÇÕES

➢ •Identificar demanda de mercado.

➢ •Elaborar anteprojeto, projeto conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico.

➢ •Definir interface gráfica de comunicação e interatividade.

➢ E – SELECIONAR RECURSOS DE TRABALHO

➢ •Compor equipe técnica.

➢ •Especificar recursos e estratégias de comunicação e comercialização.

➢ •Pesquisar novas tendências, conceitos e produtos.

➢ F – PLANEJAR ETAPAS E AÇÕES DE TRABALHO

➢ •Reunir-se com equipe de trabalho ou cliente. / Definir padronizações de websites. / Especificar atividades e tarefas. / Distribuir
tarefas.

➢ G – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ •Expressar-se oralmente./Trabalhar em equipe. / Agir com empreendedorismo.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Série: 3ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identif icar oportunidades e planejar a criação e

desenvolvimento de negócios, agindo com atitude
empreendedora.

1.1 Ut i l izar competências pessoais e prof issionais,
selecionando projetos que possibilitem a geração de
benefícios para si e para a sociedade.

1. Introdução, definições e conceitos.

2. Analisar cenários, desenvolver ideias, inovar e buscar
novas oportunidades para as organizações em que possa
atuar.

2.1 Identificar oportunidades no ambiente de trabalho,
apresentando propostas inovadoras.

2. O contexto do empreendedorismo no Brasil e no mundo
globalizado: características e perfil do empreendedor

2.2 Detectar tendências com o uso de ferramentas para
análise de redes sociais

3. Introdução a plano de negócios e planejamento

4. Tipos de empresas e empresários

5. Modelos de negócios na Internet e na Informática

6. Plano de Negócios para empresas de TI

7. Identificando e avaliando oportunidades de negócios na
Informática

8. Criando um ambiente empresarial através de uma
incubadora

9. Apresentação e discussão de casos de sucesso de
empreendedorismo

10. A inovação na Informática: introdução; Programas de
computador; Serviço; Produto;

11. Processos  da  c r iação  inovadora :  Conce i to  e
implementação;Apresentação e discussão de casos de
empresas inovadoras

12. Obtendo conhecimento e inovação: busca/ pesquisa de
informações

13. Assegurando a criação

14. O Capital Intelectual

15. Criação de valor com a inovação

16. Registro no INPI e em outros países

17. Direito autoral para programas de computador: patentes
para produtos:patentes para produtos
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Série: 3ª SÉRIE

Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e
Mês

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ Apresentação, via DataShow,, das
Compet~encias e respectivas hailidades,
debatendo vrbalmente junto aos discentes.

05/02 a 15/02

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

18/02 a 01/03



➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

07/03 a 15/03

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ Workshop e dinâmicas

18/03 a 29/03

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

01/04 a 12/04



➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Seminários

➢ Estudo de caso

➢ Workshop e dinâmicas

15/04 a 26/04

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 4. Tipos de empresas e empresários

➢ 5. Modelos de negócios na Internet e
na Informática

➢ 6. Plano de Negócios para empresas
de TI

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

29/04 a 10/05

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 4. Tipos de empresas e empresários

➢ 5. Modelos de negócios na Internet e
na Informática

➢ 6. Plano de Negócios para empresas
de TI

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Seminários

13/05 a 24/05



➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 4. Tipos de empresas e empresários

➢ 5. Modelos de negócios na Internet e
na Informática

➢ 6. Plano de Negócios para empresas
de TI

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Seminários

27/05 a 07/06

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 1. Introdução, definições e conceitos.

➢ 2. O contexto do empreendedorismo no
Brasil e no mundo globalizado:
características e perfil do empreendedor

➢ 3. Introdução a plano de negócios e
planejamento

➢ 4. Tipos de empresas e empresários

➢ 5. Modelos de negócios na Internet e
na Informática

➢ 6. Plano de Negócios para empresas
de TI

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

10/06 a 19/06

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 5. Modelos de negócios na Internet e
na Informática

➢ 6. Plano de Negócios para empresas
de TI

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 9. Apresentação e discussão de casos
de sucesso de empreendedorismo

➢ 10. A inovação na Informática:
introdução; Programas de computador;
Serviço; Produto;

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

24/06 a 02/07



➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 5. Modelos de negócios na Internet e
na Informática

➢ 6. Plano de Negócios para empresas
de TI

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 9. Apresentação e discussão de casos
de sucesso de empreendedorismo

➢ 10. A inovação na Informática:
introdução; Programas de computador;
Serviço; Produto;

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

24/07 a 02/08

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 6. Plano de Negócios para empresas
de TI

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 9. Apresentação e discussão de casos
de sucesso de empreendedorismo

➢ 10. A inovação na Informática:
introdução; Programas de computador;
Serviço; Produto;

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

07/08 a 16/08

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 6. Plano de Negócios para empresas
de TI

➢ 7. Identificando e avaliando
oportunidades de negócios na Informática

➢ 8. Criando um ambiente empresarial
através de uma incubadora

➢ 12. Obtendo conhecimento e inovação:
busca/ pesquisa de informações

➢ 13. Assegurando a criação

➢ 14. O Capital Intelectual

➢ 15. Criação de valor com a inovação

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

19/08 a 30/08



➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 9. Apresentação e discussão de casos
de sucesso de empreendedorismo

➢ 10. A inovação na Informática:
introdução; Programas de computador;
Serviço; Produto;

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ 12. Obtendo conhecimento e inovação:
busca/ pesquisa de informações

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso
02/09 a 13/09

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 10. A inovação na Informática:
introdução; Programas de computador;
Serviço; Produto;

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ 12. Obtendo conhecimento e inovação:
busca/ pesquisa de informações

➢ 13. Assegurando a criação

➢ 14. O Capital Intelectual

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas 16/09 a 27/09

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 11. Processos da criação inovadora:
Conceito e implementação;Apresentação e
discussão de casos de empresas
inovadoras

➢ 12. Obtendo conhecimento e inovação:
busca/ pesquisa de informações

➢ 13. Assegurando a criação

➢ 14. O Capital Intelectual

➢ 15. Criação de valor com a inovação

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

30/09 a 11/10

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 12. Obtendo conhecimento e inovação:
busca/ pesquisa de informações

➢ 13. Assegurando a criação

➢ 14. O Capital Intelectual

➢ 15. Criação de valor com a inovação

➢ 16. Registro no INPI e em outros
países

➢ 17. Direito autoral para programas de
computador: patentes para
produtos:patentes para produtos

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

16/10 a 25/10



➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 13. Assegurando a criação

➢ 14. O Capital Intelectual

➢ 15. Criação de valor com a inovação

➢ 16. Registro no INPI e em outros
países

➢ 17. Direito autoral para programas de
computador: patentes para
produtos:patentes para produtos

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

28/10 a 08/11

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 13. Assegurando a criação

➢ 14. O Capital Intelectual

➢ 15. Criação de valor com a inovação

➢ 16. Registro no INPI e em outros
países

➢ 17. Direito autoral para programas de
computador: patentes para
produtos:patentes para produtos

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

11/11 a 22/11

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 12. Obtendo conhecimento e inovação:
busca/ pesquisa de informações

➢ 13. Assegurando a criação

➢ 14. O Capital Intelectual

➢ 15. Criação de valor com a inovação

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

25/11 a 06/12

➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 13. Assegurando a criação

➢ 14. O Capital Intelectual

➢ 15. Criação de valor com a inovação

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

09/12 a 13/12



➢ 1.1 Utilizar competências pessoais e
profissionais, selecionando projetos que
possibilitem a geração de benefícios para
si e para a sociedade.

➢ 2.1 Identificar oportunidades no
ambiente de trabalho, apresentando
propostas inovadoras.

➢ 2.2 Detectar tendências com o uso de
ferramentas para análise de redes sociais

➢ 12. Obtendo conhecimento e inovação:
busca/ pesquisa de informações

➢ 13. Assegurando a criação

➢ 14. O Capital Intelectual

➢ 15. Criação de valor com a inovação

➢ 16. Registro no INPI e em outros
países

➢ Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação. Interesse pela
realidade em que está inserido.
Persistência e paciência durante as
diversas fases das pesquisas.

➢ Criticidade na escolha dos símbolos,
códigos e linguagens mais adequados a
cada situação;

➢ Interesse pela realidade em que está
inserido.

➢ uso de laboratórios para elaboração de
conteúdos de pesquisa e atividades
diversas

➢  Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Estudo de caso
16/12 a 18/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Série: 3ª SÉRIE

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

➢ 1. Identificar oportunidades e planejar a
criação e desenvolvimento de negócios, agindo
com atitude empreendedora.

➢ Resolução de Exercícios e tarefas

➢ Trabalho em Equipe

➢ Compreensão

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ Respostas aos desafios demonstrando
relacionar fenômenos, ideias e processos,
identificando regularidades e diferenças e
construindo os conceitos.

➢ -Desempenho satisfatório nas atividades
propostas;

➢ Capacidade de resolver problemas com
criatividade e bom senso;

➢ Participação em sala de aula.

➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢ Compreensão

➢ Acompanhamento das tarefas e correções.

➢ Respostas corretas, resolvida de acordo
com a questão.

➢ -Desempenho satisfatório nas atividades
propostas;

➢ Capacidade de resolver

➢ Prova objetiva (grupo).

➢ -Clareza e criatividade;

➢ Organização

➢ Construção de Conceito

➢ Percepção e destreza nas análises

➢ Capacidade de resolver

➢ Organização de ideias, objetivos, atitudes e
interesses.

➢ Respostas corretas, resolvida de acordo
com a questão.



➢ 2. Analisar cenários, desenvolver ideias,
inovar e buscar novas oportunidades para as
organizações em que possa atuar.

➢ Apresentação de Seminário

➢ Relacionamento de Conceitos

➢ Trabalho em Equipe.

➢ Corporal.

➢ Destreza

➢ Capacidade de resolver problemas com
criatividade e bom senso;

➢ -Entendimento e percepção de pontos que
diferenciam assuntos propostos de acordo com
o que foi trabalhado em sala e suas vivências
sociais

➢ Participação.

➢ -Participação e interesse;

➢ Pontualidade

➢ Construção de Conceito

➢ Percepção e destreza nas análises

➢ Respostas aos desafios demonstrando
relacionar fenômenos, ideias e processos,
identificando regularidades e diferenças e
construindo os conceitos.

➢ Trabalho Dissertativo (em grupo)

➢ Coerência e Coesão.

➢ Compreensão e Construção de Conceitos

➢ Atitudes: Disciplina

➢ -Clareza e criatividade;

➢ Apresenta desempenho que evidencie as
técn icas  t raba lhadas na obtenção de
informações

➢ Participação e interesse.

➢ Capacidade de resolver problemas com
criatividade e bom senso;
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO Série: 3ª SÉRIE

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

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

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

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

MARÇO

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

Organização das palestras com
ex-alunos, recepção aos alunos

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas Reunião pedagógica

ABRIL Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

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 e reunião de curso

MAIO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização e correção do
Pro je to  desenvo lv ido  nas
aulasOrganização de material
de apoio para as lacunas de
aprendizagem

JUNHO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização e correção do
Pro je to  desenvo lv ido  nas
aulasOrganização de material
de apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de curso

JULHO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização e correção do
Pro je to  desenvo lv ido  nas
aulasOrganização 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
intermediár io (  integrais) ,
conselho f ina l  (módulos)e
replanejamento.

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

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização e correção do
Pro je to  desenvo lv ido  nas
aulasOrganização de material
de apoio para as lacunas de
aprendizagem

SETEMBRO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização e correção do
Pro je to  desenvo lv ido  nas
aulasOrganização de material
de apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de conselho



OUTUBRO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização e correção do
Pro je to  desenvo lv ido  nas
aulasOrganização 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 anual e semestral
Reunião de curso

NOVEMBRO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização e correção do
Pro je to  desenvo lv ido  nas
aulasOrganização de material
de apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião pedagógica e reunião
de conselho da escola

DEZEMBRO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reun ião  de  conse lho  de
Conselho final e planejamento.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Lowe, Janet; Bill Gates x Bill Gates, Editora Globo, 1999.

Liker, Jeffrey K., O Modelo Toyota, Editora Bookman, 2005.

Videos da série : GIGANTES DA INDÚSTRIA – CANAL HISTORY CHANNEL

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Feira Tecnológica ( outubro /18)

23/06 - Mostra de projetos de Alunos (TCCs) – Projeto Escola Aberta

01/12 - Mostra de projetos de Alunos (TCCs) – Projeto Escola Aberta

Atividades integradoraas com a disciplina de Marketing para Web.

07/05 – Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem. 

06 a 10/05 – Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem. 

• Junho – Festa Junina

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os discentes com aproveitamento insatisfatório constituir-se-ão de atividades, recursos e metodologias diferenciadas e
individualizadas com a finalidade de eliminar e/ou reduzir a deficiência de aprendizagem que inviabilizou o desenvolvimento das
competências visadas neste componente curricular.

Para isso, serão realizadas:

•Revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e
gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo
sistemático da construção do conhecimento.

Reutilização de critérios diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que medida as estratégias de recuperação adotadas
pelo docente tiveram êxito, a partir das competências e habilidades evidenciadas pelo discente a partir de então.

IX – Identificação:
Nome do Professor: MARIA CÉLIA BARBOSA

Assinatura: Data:____/____/________

X – 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

XI– Replanejamento:


