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ETEC SYLVIO DE MATTOS CARVALHO

Código: 103 Município: MATÃO

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE AUXILIAR TÉCNICO DE MECATRÔNICA

Componente Curricular: TECNOLOGIA DOS MATERIAIS MECÂNICOS I

Módulo: 1º MÓDULO - A C. H. Semanal: 2,5

Professor: JOSÉ BENEDITO TOSONI DECARLIS RODRIGUES NETO

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

➢ •Auxiliar nos processos produtivos de manufatura mecânica;

➢ •Efetuar controle dimensional de peças.

➢ PROJETAR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

➢ •Identificar materiais em sistemas mecânicos

➢ PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE SISTEMAS

➢ •Auxiliar na elaboração de projetos de sistemas de automação

➢ •Relatar resultados de ensaios e experimentos de sistemas mecatrônicos
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: TECNOLOGIA DOS MATERIAIS MECÂNICOS I Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identificar características e propriedades de materiais

mecânicos
1.1 Especificar características e propriedades dos materiais

mecânicos.
1. Materiais: Propriedades mecânicas,Fisico quimicas

2. Selecionar os materiais adequados para os componentes
de cada projetos mecatrônicos.

2.1 Identificar materiais a serem usados em projetos
mecatrônicos.

2. Aços e ferro fundido: Processos de Obtenção,tipos

3. Interpretar normas técnicas referentes a materiais de
aplicação mecânica.

3.1 Elaborar especificações dos materiais conforme as
normas técnicas.

3. Diagrama Ferro-Carbono

4. Características, aplicação e classificação conforme
normas ABNT, SAE, DIN

5. Materiais não ferrosos, polímeros (plásticos, borrachas),
cerâmicos, compósitos sintetizados.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: TECNOLOGIA DOS MATERIAIS MECÂNICOS I Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Especificar características e propriedades dos
materiais mecânicos.

➢ 1. Materiais: Propriedades mecânicas,Fisico quimicas ➢ Aula expositiva sobre os conceitos 05/02 a 15/02

➢ 1.1 Especificar características e propriedades dos
materiais mecânicos.

➢ 1. Materiais: Propriedades mecânicas,Fisico quimicas ➢ Aula expositiva sobre os conceitos 18/02 a 01/03

➢ 1.1 Especificar características e propriedades dos
materiais mecânicos.

➢ 2. Aços e ferro fundido: Processos de Obtenção,tipos ➢ Aula expositiva sobre os conceitos 07/03 a 15/03

➢ 1.1 Especificar características e propriedades dos
materiais mecânicos.

➢ 2. Aços e ferro fundido: Processos de Obtenção,tipos ➢ Aula expositiva sobre os conceitos 18/03 a 29/03

➢ 2.1 Identificar materiais a serem usados em projetos
mecatrônicos.

➢ 2. Aços e ferro fundido: Processos de Obtenção,tipos ➢ Aula expositiva sobre os conceitos 01/04 a 12/04

➢ 2.1 Identificar materiais a serem usados em projetos
mecatrônicos.

➢ 2. Aços e ferro fundido: Processos de Obtenção,tipos ➢ Aula expositiva sobre os conceitos 15/04 a 26/04

➢ 2.1 Identificar materiais a serem usados em projetos
mecatrônicos.

➢ 3. Diagrama Ferro-Carbono ➢ Aula Dialogada 29/04 a 10/05

➢ 2.1 Identificar materiais a serem usados em projetos
mecatrônicos.

➢ 4. Características, aplicação e classificação conforme
normas ABNT, SAE, DIN

➢ Aula expositiva e resolução de exercícios 13/05 a 24/05

➢ 3.1 Elaborar especificações dos materiais conforme as
normas técnicas.

➢ 4. Características, aplicação e classificação conforme
normas ABNT, SAE, DIN

➢ Aula Dialogada 27/05 a 07/06

➢ 3.1 Elaborar especificações dos materiais conforme as
normas técnicas.

➢ 4. Características, aplicação e classificação conforme
normas ABNT, SAE, DIN

➢ Aula expositiva 10/06 a 19/06

➢ 3.1 Elaborar especificações dos materiais conforme as
normas técnicas.

➢ 5. Materiais não ferrosos, polímeros (plásticos,
borrachas), cerâmicos, compósitos sintetizados.

➢ Aula expositiva 24/06 a 28/06

➢ 3.1 Elaborar especificações dos materiais conforme as
normas técnicas.

➢ 5. Materiais não ferrosos, polímeros (plásticos,
borrachas), cerâmicos, compósitos sintetizados.

➢ Aula com exemplos práticos 01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: TECNOLOGIA DOS MATERIAIS MECÂNICOS I Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Identificar características e propriedades
de materiais mecânicos

➢ Prova Dissertativa (individual), participação
em aula, trabalhos dissertativos

➢ Destreza;

➢ Construção de Conceito

➢ Quando o aluno demonstrar conhecer e
identificar as características e propriedades de
materiais mecânicos

➢ 2. Selecionar os materiais adequados para os
componentes de cada projetos mecatrônicos.

➢ Participação em sala de aula, trabalho
dissertativo individual, resolução de exercícios
em sala da aula para entrega

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Destreza;

➢ Quando o aluno demonstrar conhecimento
manuseando e interpretando normas técnicas
referentes

➢ 3. Interpretar normas técnicas referentes a
materiais de aplicação mecânica.

➢ Prova Dissertativa (individual), participação
em aula, trabalhos dissertativos e resolução de
exercícios em sala

➢ Compreensão

➢ Participação em Sala de Aula

➢ Disciplina

➢ Selecionar os materiais adequadamente de
acordo com as normas técnicas e suas
aplicações
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: TECNOLOGIA DOS MATERIAIS MECÂNICOS I 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

Recepção dos alunos com
apresentação do regimento
e s c o l a r ,  e n t r e g a  d a
documentação referente ao ano
le t i vo  dos  a lunos ,  como,
calendário, instruções de uso
adequado de laboratórios para
aulas práticas Sensibilizar os
alunos quanto as oportunidades
que virão junto com o curso
técnico.

construção do conhecimento

Elaboração do material didático
p a r a  a p o i o  a o s  a l u n o s
Elaboração do material didático
para apoio aos alunos

01-Reunião de planejamento
04-Reunião de planejamento

MARÇO

Organização do conteúdo
apresentado em questões
elaboradas a fim de avaliar o
aprendizado

06-Reunião pedagógica

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

Verificação dos resultados do
c o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário, com o objetivo de
identificar GAPs e dificuldades
d e  a p r e n d i z a g e m  d o s
a l u n o s c o n s t r u ç ã o  d o
conhecimento

18 – Conselho de c lasse
intermediário 27 – Reunião de
cursos

MAIO 6 a 10 – Semana Paulo Freire e
semana da enfermagem.

Elaboração do material didático
a ser utilizado em sala de aula 25- Reunião pedagógica

JUNHO Palestra com integrante da
CIPA da nossa unidade escolar

15- Reunião de curso 15 – Dia
da escola em família

JULHO

Verificação dos resultados do
c o n s e l h o  d e  c l a s s e
intermediário, com o objetivo de
identificar GAPs e dificuldades
de aprendizagem dos alunos.

Elaboração do material didático
a ser utilizado em sala de aula.

04- Atribuição de aulas 22-
Reunião de Planejamento 23-
Reunião de curso. 03- Conselho
de classe intermediário.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
CALLISTER JR., William D. Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais . 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Desenvolvimento de um projeto entre as disciplinas do curso de mecatrônica a ser definida no decorrer do semestre visando a
aplicação prática dos conceitos aprendidos

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os alunos com aproveitamento insatisfatório durante as atividades ao longo do semestre letivo terão atividades de recuperação
contínua, quando serão revistas as aulas anteriores em que ficaram dúvidas, passar um vídeo ou outro material didático diverso da
aula original para o aluno assistir ou ler e na próxima aula esclarecer pontos que ainda ficaram obscuros ou correção da prova; ou
paralela, com tarefas e/ou grupo de estudo fora do horário de aula sob organização do professor

IX – Identificação:
Nome do Professor: JOSÉ BENEDITO TOSONI DECARLIS RODRIGUES NETO

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.

Nome do Coordenador: THIAGO MORAES PRADO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


