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Professor: LUIS JOSÉ DOS SANTOS

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

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ C - PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE SISTEMAS

➢ Identificar e medir grandezas elétricas.

➢ Ler e interpretar desenhos e representações gráficas.

➢ Identificar esforços e movimentos em sistemas mecânicos.

➢ Documentar projetos de sistemas de automação.

➢ Documentar melhorias implementadas nos sistemas de automação.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I - GRUPO A Série: 1ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. In te rp re ta r  c roqu i ,  desenhos  meca t rôn icos  e

representações gráficas.
1.1 Aplicar normas técnicas de desenho na elaboração de

projetos.
1. Desenho Técnico: Normas ABNT; Caligrafia técnica; Tipos

de linhas; Escalas; Cotagem; Perspectivas; Projeções
ortogonais; Cortes

2. Interpretar normas técnicas. 2.1 Elaborar desenhos mecânicos. 2. Introdução ao CAD

3. Selecionar e correlacionar as técnicas de desenho e de
representação grá f ica  com seus fundamentos
matemáticos e geométricos.

3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecatrônicos. 3. Sistema de coordenadas

4. Avaliar as técnicas de elaboração do desenho em 2D,
utilizando softwares dedicados.

4.1 Usar material específico para desenhos. 4. Apresentação do software dedicado – Configuração área
de trabalho.

5. Identificar os recursos do software dedicado. 5.1 Utilizar adequadamente os recursos do software dedicado. 5. Comandos de: Edição; Modificação; Precisão; Dimensão.

5.2 Aplicar comandos adequados na elaboração de desenhos
em 2D.

6. Configuração da área de impressão

5.3 Definir área de trabalho e área de impressão.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I - GRUPO A Série: 1ª SÉRIE

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

➢ 1.1 Aplicar normas técnicas de
desenho na elaboração de projetos.

➢ 1. Desenho Técnico: Normas ABNT;
Caligrafia técnica; Tipos de linhas; Escalas;
Cotagem; Perspectivas; Projeções
ortogonais; Cortes

➢ Artes: Desenho / Grafite. ➢ Recepcionar os alunos na 1ª semana,
esclarecendo os objetivos do curso Etim
Mecatrônica.

05/02 a 15/02

➢ 1.1 Aplicar normas técnicas de
desenho na elaboração de projetos.

➢ 1. Desenho Técnico: Normas ABNT;
Caligrafia técnica; Tipos de linhas; Escalas;
Cotagem; Perspectivas; Projeções
ortogonais; Cortes

➢ Artes: Desenho / Grafite. ➢ Apresentação das Competências e
Habilidades da disciplina de acordo com o
Plano de Trabalho Docente, Cronograma,
Metodologia a ser utilizada, Critérios de
Avaliação e aplicação de Avaliação
Diagnóstica.

18/02 a 01/03

➢ 1.1 Aplicar normas técnicas de
desenho na elaboração de projetos.

➢ 1. Desenho Técnico: Normas ABNT;
Caligrafia técnica; Tipos de linhas; Escalas;
Cotagem; Perspectivas; Projeções
ortogonais; Cortes

➢ Artes: Desenho / Grafite. ➢ Aula expositiva com utilização do Plano
de Curso.Aplicação do Diagnóstico com
entrega de questionário. Aula expositiva
para explanação dos conceitos e técnicas
e aplicação de exercícios de fixação.

07/03 a 15/03

➢ 1.1 Aplicar normas técnicas de
desenho na elaboração de projetos.

➢ 1. Desenho Técnico: Normas ABNT;
Caligrafia técnica; Tipos de linhas; Escalas;
Cotagem; Perspectivas; Projeções
ortogonais; Cortes

➢ Arte: Desenho/Grafite ➢ Aula expositiva com utilização do Plano
de Curso.Aplicação do Diagnóstico com
entrega de questionário. Aula expositiva
para explanação dos conceitos e técnicas
e aplicação de exercícios de fixação.

18/03 a 29/03

➢ 1.1 Aplicar normas técnicas de
desenho na elaboração de projetos.

➢ 2.1 Elaborar desenhos mecânicos.

➢ 1. Desenho Técnico: Normas ABNT;
Caligrafia técnica; Tipos de linhas; Escalas;
Cotagem; Perspectivas; Projeções
ortogonais; Cortes

➢ Arte: Desenho/Grafite ➢ Exposições de conceitos e técnicas.
Exemplos e resolução de exercícios com
folha reticulada. Resolução de exercícios
de revisão para a avaliação.

01/04 a 12/04

➢ 1.1 Aplicar normas técnicas de
desenho na elaboração de projetos.

➢ 2.1 Elaborar desenhos mecânicos.

➢ 1. Desenho Técnico: Normas ABNT;
Caligrafia técnica; Tipos de linhas; Escalas;
Cotagem; Perspectivas; Projeções
ortogonais; Cortes

➢ 2. Introdução ao CAD

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva e dialogada no
laboratório de informática para
apresentação do software Autocad 15/04 a 26/04

➢ 2.1 Elaborar desenhos mecânicos.

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas
mecatrônicos.

➢ 2. Introdução ao CAD

➢ 3. Sistema de coordenadas

➢ 4. Apresentação do software dedicado
– Configuração área de trabalho.

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva para explanação do
editor gráfico e comandos de visualização,
com utilização de projetor e laboratório de
informática.

29/04 a 10/05



➢ 2.1 Elaborar desenhos mecânicos.

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas
mecatrônicos.

➢ 4.1 Usar material específico para
desenhos.

➢ 2. Introdução ao CAD

➢ 3. Sistema de coordenadas

➢ 4. Apresentação do software dedicado
– Configuração área de trabalho.

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva com projetor de
multimídia sobre as normas da ABNT.
Resolução de exercícios e revisão para
avaliação. 13/05 a 24/05

➢ 2.1 Elaborar desenhos mecânicos.

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas
mecatrônicos.

➢ 4.1 Usar material específico para
desenhos.

➢ 2. Introdução ao CAD

➢ 3. Sistema de coordenadas

➢ 4. Apresentação do software dedicado
– Configuração área de trabalho.

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com demonstração prática e
resolução de exercícios para explanação
dos conceitos. 27/05 a 07/06

➢ 4.1 Usar material específico para
desenhos.

➢ 5.1 Utilizar adequadamente os recursos
do software dedicado.

➢ 4. Apresentação do software dedicado
– Configuração área de trabalho.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com demonstração prática e
resolução de exercícios para explanação
dos conceitos.

10/06 a 19/06

➢ 4.1 Usar material específico para
desenhos.

➢ 5.1 Utilizar adequadamente os recursos
do software dedicado.

➢ 4. Apresentação do software dedicado
– Configuração área de trabalho.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com demonstração prática e
resolução de exercícios para explanação
dos conceitos.

24/06 a 02/07

➢ 4.1 Usar material específico para
desenhos.

➢ 5.1 Utilizar adequadamente os recursos
do software dedicado.

➢ 4. Apresentação do software dedicado
– Configuração área de trabalho.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exemplo prático e
exercício de fixação. 24/07 a 02/08

➢ 4.1 Usar material específico para
desenhos.

➢ 5.1 Utilizar adequadamente os recursos
do software dedicado.

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 4. Apresentação do software dedicado
– Configuração área de trabalho.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exercício de fixação como
revisão para a avaliação. Avaliação dos
conceitos/conteúdo dados até a presente
data.

07/08 a 16/08

➢ 4.1 Usar material específico para
desenhos.

➢ 5.1 Utilizar adequadamente os recursos
do software dedicado.

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exercício de fixação como
revisão para a avaliação. Avaliação dos
conceitos/conteúdo dados até a presente
data.

19/08 a 30/08

➢ 4.1 Usar material específico para
desenhos.

➢ 5.1 Utilizar adequadamente os recursos
do software dedicado.

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exercício de fixação como
revisão para a avaliação. Avaliação dos
conceitos/conteúdo dados até a presente
data.

02/09 a 13/09



➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5.3 Definir área de trabalho e área de
impressão.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exemplos práticos e
exercício de fixação para explanação dos
conceitos/conteúdo.

16/09 a 27/09

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5.3 Definir área de trabalho e área de
impressão.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exemplos práticos e
exercício de fixação para explanação dos
conceitos/conteúdo.

30/09 a 11/10

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5.3 Definir área de trabalho e área de
impressão.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exemplos práticos e
exercício de fixação para explanação dos
conceitos/conteúdo.

16/10 a 25/10

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5.3 Definir área de trabalho e área de
impressão.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exemplos práticos e
exercício de fixação para explanação dos
conceitos/conteúdo.

28/10 a 08/11

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5.3 Definir área de trabalho e área de
impressão.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exemplos práticos e
exercício de fixação para explanação dos
conceitos/conteúdo.

11/11 a 22/11

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5.3 Definir área de trabalho e área de
impressão.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exemplos práticos e
exercício de fixação para explanação dos
conceitos/conteúdo.

25/11 a 06/12

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5.3 Definir área de trabalho e área de
impressão.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exemplos práticos e
exercício de fixação para explanação dos
conceitos/conteúdo.

09/12 a 13/12

➢ 5.2 Aplicar comandos adequados na
elaboração de desenhos em 2D.

➢ 5.3 Definir área de trabalho e área de
impressão.

➢ 5. Comandos de: Edição; Modificação;
Precisão; Dimensão.

➢ 6. Configuração da área de impressão

➢ Informática básica/Autocad ➢ Aula expositiva em Laboratório de
Informática com exemplos práticos e
exercício de fixação para explanação dos
conceitos/conteúdo.

16/12 a 18/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I - GRUPO A Série: 1ª SÉRIE

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

➢ 2. Interpretar normas técnicas. ➢ Resolução de Exercícios

➢ Disciplina,

➢ Organização,

➢ Pontualidade.

➢  Desenvolver  pro je tos a  par t i r  das
prescrições e observações técnicas.

➢ 1. Interpretar croqui, desenhos mecatrônicos
e representações gráficas. ➢ Resolução de Exercícios

➢ Disciplina,

➢ Organização,

➢ Pontualidade.

➢ Fazer a leitura de desenhos técnicos.

➢ 3. Selecionar e correlacionar as técnicas de
desenho e de representação gráfica com seus
fundamentos matemáticos e geométricos.

➢ Prova Dissertativa (Individual)
➢ Compreensão,

➢ Construção de Conceito

➢ Indicar desenhos com representação gráfica
e uso de fundamentos matemát icos e
geométricos

➢ 4. Avaliar as técnicas de elaboração do
desenho em 2D, utilizando softwares dedicados. ➢ Resolução de Exercícios

➢ Disciplina,

➢ Organização,

➢ Pontualidade.

➢ Elaborar desenhos técnicos em duas
dimensões utilizando de maneira correta a
aplicação dos comandos

➢ 5. Identificar os recursos do software
dedicado. ➢ Prova Individual

➢ Compreensão,

➢ Construção de Conceito

➢ Especificar o software adequado para uma
determinada aplicação
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR I - GRUPO A Série: 1ª 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
Palestra motivacional voltada à
empregabilidade, com ex-alunos
e profissionais da área

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

Preparação e  rev isão  de
apostilas.

de 01 a 25 entrega do PTD
anual

MARÇO
Sensibilizar os alunos quanto as
oportunidades que virão junto
com o curso técnico.

Listas de Exercícios 06 - reunião pedagógica

ABRIL Projeto Interdisciplinar Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

dia 17 - encerramento do 1º
bimestre

MAIO Verificar a frequência escolar e
desempenho escolar do aluno. Listas de Exercícios de 06 a 10 - semana Paulo

Freire

JUNHO Projeto Interdisciplinar Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

19 a 27 - entrega dos resultados
finais 2º bimestre anual

JULHO

A n á l i s e  d e  i n d i c a d o r e s :
frequência escolar, taxa de
evasão e rendimento escolar do
aluno.

Listas de Exercícios 02 - Fim das aulas 1º semestre

AGOSTO

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

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas 10 - reunião pedagógica

SETEMBRO Projeto Interdisciplinar 23 - 27 - entrega dos resultados
intermediarios 3º bimestre anual

OUTUBRO Listas de Exercícios Reunião didático-pedagógica

NOVEMBRO Projeto Interdisciplinar Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas 30 - reunião pedagógica

DEZEMBRO

A n á l i s e  d e  i n d i c a d o r e s :
frequência escolar, taxa de
evasão e rendimento escolar do
aluno.

Listas de Exercícios 19 - Conselho de classe (final)
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
COROA, Edgar Bergo. Apostila: Desenho Técnico - Mecatrônica. 2016. Elaborada por Edgar Bergo Coroa. Disponível em:
http://edgarcoroa.wix.com/edgar#!__dt

MANFE, Giovanni. Desenho Técnico Mecânico. 1ª ed. São Paulo: Hemus, 2008, v.1.

Kit de peças didático para Desenho

Desenvolvimento de desenhos (Pranchetas, Réguas 45° e 60º, Compasso etc.)

Telecurso 2000 – Mecânica – Desenhos Técnicos – Material didático extraído do módulo “Leitura e interpretação de desenho técnico
mecânico” Telecurso Profissionalizante 2000.

IZIDORO, N. Apostila: Conceitos básicos para trabalhar com o AutoCAD. Disponível no setor de fotocópia da UE; e no endereço
eletrônico

<< http://www.eel.usp.br/na_apostila/Manual%20_Basico_AutoCAD_2007.pdf>>

LIMA, C. C. N. A. Estudo dirigido de AutoCAD 2007, 2ed. São Paulo: Érica, 2007

BALDAM R. AutoCAD 2002 – Utilizando Totalmente 7ed. São Paulo: Èrica, 2010

<<http://www.eel.usp.br/na_apostila/index1.html>>

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
•Atividades interdisciplinares com o Componente Tecnologia Mecânica desenvolvendo desenhos de acordo com as normas ABNT e
fazer a Cotagem no Sistema Métrico e Sistema Inglês. Fazer os cálculos para conversões de unidade de Milímetros para Polegada
Fracionária e Polegada Milesimal.

Atividades interdisciplinares com o Componente Tecnologia Mecânica desenvolvendo desenhos de acordo com as normas ABNT e
fazer a Cotagem no Sistema Métrico e Sistema Inglês. Fazer os cálculos para conversões de unidade de Milímetros para Polegada
Fracionária e Polegada Milesimal.

Atividades interdisciplinares com o Componente Tecnologia Mecânica desenvolvendo desenhos de acordo com as normas ABNT e
fazer a Cotagem no Sistema Métrico e Sistema Inglês. Fazer os cálculos para conversões de unidade de Milímetros para Polegada
Fracionária e Polegada Milesimal.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Revisão dos conteúdos utilizando-se de novos indicadores de domínio, bem como novas averiguações de critérios e instrumentos de
avaliação

IX – Identificação:
Nome do Professor: LUIS JOSÉ DOS SANTOS

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Boa tarde Luis,

Na Parte I as As ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS estão desorganizadas, não interferindo diretamente no
planejamento do trabalho docente, bem como o campo MÊS - ATIVIDADES PREVISTAS da Parte V pode ser alterada a qualquer
momento.
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 com as devidas mudanças
sugeridas que poderão ser feitas a partir de agora através Replanejamento do PTD, que ficará liberado até o final do semestre.

Nome do Coordenador: WESLEY SOARES CAMARGO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


