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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

Área de conhecimento: CIÊNCIAS HUMANAS

Componente Curricular: HISTÓRIA

Série: 3ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

Professor: CRISTINA MUNARETTI DE OLIVEIRA

I – Competências e respectivas habilidades e valores.

Competência 1
Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em situações
intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados dos interlocutores e das situações.

Habilidades
Perceber a pertinência da utilização de determinadas formas de linguagem, de acordo com
diferentes situações e objetivos.
Colocar-se no lugar do interlocutor ou do público alvo e adequar as formas e meios de expressão às
suas características específicas.
Perceber quais são, selecionar e utilizar as formas mais adequadas para expressar concordância,
oposição, indiferença, neutralidade, solidariedade em diferentes situações e contextos etc.
Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados aos discursos científico,
artístico, literário ou outros.
Utilizar textos e discursos que, na forma e no conteúdo, sejam mais adequados para contestar,
esclarecer, fundamentar, justificar, ilustrar ou reforçar argumentos.

Valores e atitudes
Valorização do diálogo.
Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.
Senso crítico.



Competência 2
Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia pertinente.

Habilidades
Adequar o discurso ao vocabulário específico e às características pessoais e sociais dos
interlocutores ou do público alvo.
Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulário específicos a cada situação.
Utilizar dicionários de línguas, especializados em áreas de conhecimento e/ou profissionais.
Aprimorar o discurso incorporando ao vocabulário termos específicos da área científica, artística,
literária e tecnológica.

Valores e atitudes
Colocar-se no lugar do outro.
Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar.
Preocupação com a qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de suas
comunicações.
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ Apresentação do Docente com a proposta de um Contrato pedagógico sugerindo
regras, direitos e deveres que deverão ser seguidas durante o período letivo.

➢ Apresentação das Competências e as correspondentes Habilidades.

➢ Debate junto aos discentes, discutindo o tal contrato pedagógico.
05/02 a 15/02

➢ Características da Sociedade Global: ➢ Aulas expositivas com data show 18/02 a 01/03

➢ Características da Sociedade Global: ➢ LEITURA COMPARTILHADA 07/03 a 15/03

➢ Novas tecnologias de informação, comunicação e transporte; ➢ LEITURA DIRIGIDA

➢ TAREFA
18/03 a 29/03

➢ Novas tecnologias de informação, comunicação e transporte; ➢ AULA EM DATA SHOW 01/04 a 12/04

➢ Economia globalizada, cultura mundializada e novas formas de dominação
imperialista

➢ AULA EXPLICATIVA, COM NOTAS EM LOUSA 15/04 a 26/04

➢ Economia globalizada, cultura mundializada e novas formas de dominação
imperialista

➢ TRABALHO EM DUPLA 29/04 a 10/05

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades: mudanças, rupturas e permanências; ➢ AULA EM DATA SHOW 13/05 a 24/05

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades: mudanças, rupturas e permanências; ➢ LEITURA DIRIGIDA 27/05 a 07/06

➢ O trabalho na cidade e no campo: mudanças, rupturas e permanências; ➢ Aula expositiva 10/06 a 19/06

➢ Contrastes econômicos e sociais ➢ AULA EXPLICATIVA, COM NOTAS EM LOUSA

➢ AULA EM DATA SHOW
24/06 a 02/07

➢ Tendências, organizações e conflitos políticos nos tempos da globalização. ➢ LEITURA COMPARTILHADA 24/07 a 02/08

➢ Tendências, organizações e conflitos políticos nos tempos da globalização. ➢ LEITURA DIRIGIDA 07/08 a 16/08

➢ Ditaduras: Vargas e Militar: Características comuns e peculiaridades dos dois
períodos

➢ AULA EM DATA SHOW 19/08 a 30/08

➢ Os contextos nacional e internacional em cada um dos períodos; ➢ LEITURA COMPARTILHADA 02/09 a 13/09

➢ Industrialização, trabalho; ➢ LEITURA DIRIGIDA 16/09 a 27/09

➢ Atuação política: repressão e resistência.

➢ As lutas contra as ditaduras contemporâneas;

➢ Perspectivas de lutas e de conquistas futuras.

➢ LEITURA COMPARTILHADA

30/09 a 11/10



➢ A Cidadania: Diferenças, Desigualdades; Inclusão e Exclusão: (*) Cidadania hoje e as
transformações históricas do conceito;

➢ AULA EXPLICATIVA, COM NOTAS EM LOUSA 16/10 a 25/10

➢ Origem, transformação e características do Estado hoje ➢ LEITURA COMPARTILHADA 28/10 a 08/11

➢ Lutas pela cidadania: perspectiva nacional e internacional.

➢ Constituição, Códigos e Estatutos;

➢ Organismos governamentais e não governamentais em defesa de direitos;

➢ Avanços e conquistas em relação à inclusão social

➢ AULA EM DATA SHOW

11/11 a 22/11

➢ Movimentos Nacionalistas e Internacionalistas: Liberalismo e nacionalismo; ➢ LEITURA DIRIGIDA 25/11 a 06/12

➢ Nacional e/ou étnico versus estrangeiro e/ou globalizado

➢ A Cidadania no Brasil de Hoje: (**) Direitos, direitos humanos, direitos sociais, direitos
dos povos, direitos internacionais;

➢ Fascismo e nazismo;

➢ Anarquismo, socialismo e comunismo

➢ AULA EXPLICATIVA, COM NOTAS EM LOUSA

09/12 a 13/12

➢ As Guerras Mundiais

➢ A Guerra Fria;

➢ As lutas contra o colonialismo e o imperialismo na África e Ásia e a constituição de
novas nações

➢ Aula expositiva

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

➢ Utilizar-se das linguagens como meio de
expressão, informação e comunicação, em
situações intersubjetivas, adequando-as aos
contextos diferenciados dos interlocutores e das
situações.

➢ Prova Dissertativa (em grupo)

➢ Trabalho em Equipe

➢ Pontualidade

➢ Construção de Conceito

➢ Compreensão

➢ Acompanhamento das tarefas e correções.

➢ Um trabalho bem escrito, segundo as
normas estabelecidas e evidenciando a
compreensão e construção de conceitos.

➢ Trabalho Dissertativo (Individual)

➢ 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

➢ Pontualidade

➢ 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

➢ Disciplina

➢ Organização

➢ 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.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Destreza

➢ 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.

➢ Avaliação escrita individual

➢ Destreza

➢ 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.



➢ Exprimir-se por escrito ou oralmente com
clareza, usando a terminologia pertinente.

➢ 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.
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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)
Filme: O Jardineiro Fiel.

Cotrim, Gilberto. História Global 3/Gilberto Cotrim. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2016

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

Filmes: O menino do Pijama Listrado. A menina que roubava Livros. Pearl Harbor. O Pianista. A vida é Bela.

Filme:O QUE É ISSO COMPANHEIRO

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Semana Paulo Freire - 06 a 10/05

•Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso. Reapresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso que evidenciaram
desempenho insatisfatório em sua primeira apresentação (Conforme cronograma elaborado pelo Coordenador e Docentes da Área,
com o acompanhamento da Coordenadora do Núcleo de Gestão Acadêmica e Pedagógica).

HISTÓRIA / FILOSOFIA - Interpretação de texto filosófico relacionado a guerra

HISTÓRIA / MATEMÁTICA - Saldo da segunda Guerra Mundial - Interpretação de gráficos

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
- Revisão da matéria, incentivando o aluno a formular novos problemas.

- Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, organização acadêmica, etc.

- 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.

- Exercícios e trabalhos extras;

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

- Incentivo, reconhecimento e motivação à participação;

- Envolvimento dos familiares.

Individualizada: Será acompanhado e registrado o desempenho de cada aluno no período desse projeto, bem como as atividades
desenvolvidas como recursos pedagógicos reformuladas, se necessário.

Contínua: Os alunos receberão uma orientação para trabalhos complementares variados, a serem realizados em casa e entregues ao
professor.

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:


