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Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MECÂNICA

Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO MECÂNICO - GRUPO A

Módulo: 1º MÓDULO - A C. H. Semanal: 5

Professor: JOSÉ LUIZ RIBEIRO RODRIGUES

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

➢ ATRIBUIÇÃO:

➢ Elaborar desenho tecnico

➢ B – ELABORAR E INTERPRETAR DESENHO TÉCNICO

➢ Aplicar Normas Técnicas.

➢ Elaborar Desenho Técnico.

➢ Interpretar Desenho Técnico.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO MECÂNICO - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Correlacionar técnicas de desenho e de representação

gráfica com seus fundamentos matemáticos e geométricos
para o desenvolvimento da visão espacial do aluno.

1.1 Usar as escalas e cortes em desenhos técnicos,
estabelecendo suas relações com os diversos processos
de fabricação.

1. Caligrafia técnica

2. Analisar normas técnicas pertinentes. 1.2 Ler e interpretar desenhos técnicos de conjuntos
mecânicos.

2. Tipos de linhas

3. Analisar aplicações de materiais específicos para
desenho.

1.3 Elaborar croquis e desenhos. Aplicar noções de cotagem
na confecção de esboços cotados de peças diversificadas.
Cons t ru i r  pe rspec t i vas  i somét r i cas  de  peças
diversificadas.

3. Perspectivas

2.1 Aplicar noções de cotagem na confecção de esboços
cotados de peças diversificadas.

4. Projeções ortogonais

2.2 Construir perspectivasisométricas de peças diversificadas. 5. Escalas

2.3 Aplicar os princípios fundamentais do desenho de
projeção.

6. Cotagem

2.4 Aplicar os princípios undamentais de representaçãoem
vistas ortogonais.

7. Cortes

2.5 Aplicar noções de supressão de vistas de peças
diversificadas.

8. Vistas Auxiliares

2.6 Aplicar normas técnicas referentes ao desenho. 9. desenho de conunto e detalhes

3.1 Usar material específico para desenhos 10. normas ABNT
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO MECÂNICO - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 2.6 Aplicar normas técnicas referentes ao desenho. ➢ 1. Caligrafia técnica ➢ Apresentação e Exposição de conceitos oralmente. 18/02 a 01/03

➢ 2.6 Aplicar normas técnicas referentes ao desenho. ➢ 2. Tipos de linhas ➢ Aula expositiva com data show, vídeos. 07/03 a 15/03

➢ 3.1 Usar material específico para desenhos ➢ 10. normas ABNT ➢ Aula expositiva 18/03 a 29/03

➢ 1.1 Usar as escalas e cortes em desenhos técnicos,
estabelecendo suas relações com os diversos processos
de fabricação.

➢ 5. Escalas ➢ aula expositiva e exercicios em sala de aula
01/04 a 12/04

➢ 2.2 Construir perspectivasisométricas de peças
diversificadas.

➢ 3. Perspectivas ➢ Aula expositiva com data show, vídeos. 15/04 a 26/04

➢ 1.3 Elaborar croquis e desenhos. Aplicar noções de
cotagem na confecção de esboços cotados de peças
diversificadas. Construir perspectivas isométricas de peças
diversificadas.

➢ 4. Projeções ortogonais ➢ Aula expositiva com data show, vídeos.
13/05 a 24/05

➢ 2.1 Aplicar noções de cotagem na confecção de
esboços cotados de peças diversificadas.

➢ 6. Cotagem ➢ aula expositiva e exercicios em sala de aula 27/05 a 07/06

➢ 2.3 Aplicar os princípios fundamentais do desenho de
projeção.

➢ 4. Projeções ortogonais ➢ Aula expositiva com data show, vídeos. 10/06 a 19/06

➢ 2.4 Aplicar os princípios undamentais de
representaçãoem vistas ortogonais.

➢ 8. Vistas Auxiliares ➢ Aula expositiva com data show, vídeos. 24/06 a 28/06

➢ 1.2 Ler e interpretar desenhos técnicos de conjuntos
mecânicos.

➢ 9. desenho de conunto e detalhes ➢ aula expositiva com data show e exercicios 01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO MECÂNICO - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Correlacionar técnicas de desenho e de
representação gráfica com seus fundamentos
m a t e m á t i c o s  e  g e o m é t r i c o s  p a r a  o
desenvolvimento da visão espacial do aluno.

➢ Prova Dissertativa (Individual) ➢  D e s t r e z a ,
organização,Disciplina,compreenção

➢  O a luno deve es tar  capac i tado a
caracterizar elementos de máquinas

➢ 2. Analisar normas técnicas pertinentes. ➢ Resolução de Exercícios ➢ organização, compreenção, construção de
conceito

➢  Capacidade de elaborar o desenho
mecânico conforme projeto final proposto.

➢  3.  Anal isar apl icações de mater ia is
específicos para desenho. ➢ Resolução de Exercícios ➢ Destreza, Trabalho em Equipe, Disciplina,

Organização, Pontualidade, Compreensão,
➢ Apresentação das consultas estabelecidas,
conforme a norma técnica apresentada.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO MECÂNICO - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

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.

01/02 – Reunião Pedagógica.
04/02 Planejamento

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

Listas de Exercícios Reunião pedagógica 06/03

ABRIL Projeto Interdisciplinar Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas 05/04 reunião de curso

MAIO Verificar a frequência escolar e
desempenho escolar do aluno. Listas de Exercícios 25/06 Reunião pedagogica

JUNHO Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas 05 a 07/05 reunião de curso

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.

15/06 CCF
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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 Técnico.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
•Atividades interdisciplinares com o Componente Desenho Técnico 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.

•06/05 a 10/05: Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem;

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: JOSÉ LUIZ RIBEIRO RODRIGUES

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD 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: PAULO AFONSO PEREIRA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


