
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico

PLANO DE CURSO Nº 095, APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 727, DE 10/09/2015, REPUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL
DE 25/09/2015 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 37.

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: DESENHO TÉCNICO - GRUPO B

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

Professor: SANDRO CHERUBIM

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

➢ Ler e interpretar desenhos e representações gráficas.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Interpretar croqui, desenhos e representações gráficas. 1.1 Aplicar normas técnicas de desenho na elaboração de

projetos.
1. Caligrafia Técnica.

2. Interpretar e elaborar croqui, desenhos mecatrônicos e
representações gráficas.

2.1 Utilizar escalas, vistas, cortes, detalhes, simbologias,
esquemas e croquis.

2. Tipos de Linha

3. Interpretar normas técnicas, catálogos, manuais de peças
e máquinas, layout, diagramas, esquemas e croquis.

3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos. 3. Perspectiva

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

4.1 Elaborar desenhos de sistemas mecatrônicos. 4. Projeções Ortogonais

4.2 Usar material específico para desenhos. 5. Escalas

6. Cotagem

7. Cortes

8. Desenho de conjuntos

9. Normas ABNT

10. Introdução de Desenho no Computador
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

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

➢ 9. Normas ABNT ➢ Integração dos alunos a Etec, apresentação das Bases
Tecnológicas, Habilidades e Competências. Métodos de
avaliação.

05/02 a 15/02

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

➢ 2.1 Utilizar escalas, vistas, cortes, detalhes,
simbologias, esquemas e croquis.

➢ 4.1 Elaborar desenhos de sistemas mecatrônicos.

➢ 2. Tipos de Linha

➢ 9. Normas ABNT

➢ Aulas expositivas, utilizando recursos gráficos para
ilustração do conceito e exercícios.

05/02 a 15/02

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

➢ 1. Caligrafia Técnica. ➢ Prática de Caligrafia Técnica na Apostila e na Prancha
Etec – Alfabeto em letras maiúsculas, minúsculas e
números.

18/02 a 01/03

➢ 2.1 Utilizar escalas, vistas, cortes, detalhes,
simbologias, esquemas e croquis.

➢ 4.1 Elaborar desenhos de sistemas mecatrônicos.

➢ 5. Escalas ➢ Aula expositva, com RAV. Conceitos sobre aplicação
de escalas. Exemplos e exercício para fixação. 07/03 a 15/03

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

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos.

➢ 4.2 Usar material específico para desenhos.

➢ 3. Perspectiva ➢ Exposições de conceitos e técnicas. Exemplos e
resolução de exercícios com folha reticulada. Resolução de
exercícios 18/03 a 29/03

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

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos.

➢ 4.2 Usar material específico para desenhos.

➢ 3. Perspectiva ➢ Exposições de conceitos e técnicas. Exemplos e
resolução de exercícios com folha reticulada. Resolução de
exercícios 01/04 a 12/04

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

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos.

➢ 4.1 Elaborar desenhos de sistemas mecatrônicos.

➢ 4. Projeções Ortogonais ➢ Elaboração de exercícios na folha A4. Utilizando
sólidos geométricos.

15/04 a 26/04



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

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos.

➢ 4. Projeções Ortogonais ➢ Elaboração de exercícios na folha A4. Utilizando
sólidos geométricos. 29/04 a 10/05

➢ 2.1 Utilizar escalas, vistas, cortes, detalhes,
simbologias, esquemas e croquis.

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos.

➢ 4.2 Usar material específico para desenhos.

➢ 6. Cotagem ➢ Aula expositiva com RAV, exemplos e exercícios para
fixação.

13/05 a 24/05

➢ 2.1 Utilizar escalas, vistas, cortes, detalhes,
simbologias, esquemas e croquis.

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos.

➢ 4.2 Usar material específico para desenhos.

➢ 7. Cortes ➢ Aula expositiva com RAV, exemplos e exercícios para
fixação.

27/05 a 07/06

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

➢ 2.1 Utilizar escalas, vistas, cortes, detalhes,
simbologias, esquemas e croquis.

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos.

➢ 4.2 Usar material específico para desenhos.

➢ 8. Desenho de conjuntos ➢ Trabalho individual sobre desenho de conjunto
mecânico na folha A3.

10/06 a 19/06

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

➢ 2.1 Utilizar escalas, vistas, cortes, detalhes,
simbologias, esquemas e croquis.

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos.

➢ 4.2 Usar material específico para desenhos.

➢ 8. Desenho de conjuntos

➢ 10. Introdução de Desenho no Computador

➢ Trabalho individual sobre desenho de conjunto
mecânico na folha A3.

24/06 a 28/06

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

➢ 2.1 Utilizar escalas, vistas, cortes, detalhes,
simbologias, esquemas e croquis.

➢ 3.1 Elaborar desenhos de sistemas mecânicos.

➢ 4.2 Usar material específico para desenhos.

➢ 9. Normas ABNT

➢ 10. Introdução de Desenho no Computador

➢ Introdução ao CAD com RAV.

01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

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

➢  1 .  In te rp re ta r  c roqu i ,  desenhos  e
representações gráficas. ➢ Resolução de Exercícios ➢ Organização, compreensão e construção de

conceitos. ➢ Evidenciar a leitura de desenhos técnicos

➢ 2. Interpretar e elaborar croqui, desenhos
mecatrônicos e representações gráficas. ➢ Resolução de Exercícios ➢ Destreza, compreensão e construção de

conceitos. ➢ Elaborar desenhos técnicos mecânicos.

➢ 3. Interpretar normas técnicas, catálogos,
manuais de peças e máquinas,  layout ,
diagramas, esquemas e croquis.

➢ Trabalho Prático Individual ➢ Construção de conceitos, organição e
participação em sala de aula.

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

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

➢ Trabalho Prático Individual ➢ Destreza, compreensão, construção de
conceitos e participação em sala de aula.

➢ Indicar desenhos com representação gráfica
e uso de fundamentos matemát icos e
geométricos
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO - GRUPO B 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

Recpção dos a lunos com
apresentação do regimento
e s c o l a r ,  e n t r e g a  d e
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.

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
a ser utilizado em sala de aula.

0 1  e  0 4  R e u n i ã o  d e
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 n h o  d e  c l a s s e
intermediário, com o objetivo de
identificar GAP`s e dificuldades
de aprendizagem do aluno.

18 -  Conselho de Classe
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 integrantes da
comissão da CIPA da nossa
unidade.

15 - sábado letivo referente aos
componentes curriculares do dia
04/03 15 - Reunião de Curso 15
- Dia da escola da família

JULHO

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

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

03 - Conselho de classe final 04
-  Atr ibuição de aula 22 -
Reunião de Planejamento 23 -
Reunião de Curso
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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 e Medições e Controle. Onde os discentes terão que realizar os
desenho de modelo em 3D com sólidos geométricos, fazer a cotagem de acordo com as normas da ABNT. Utilizar dos
conhecimentos de Medições e Controle para realizar as conversões das medidas adotadas em mm para o sistema Inglês (polegada
fracionária e milesimal)

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)

Reutilização de critérios diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que medida as estratégias de recuperação

adotadas.

IX – Identificação:
Nome do Professor: SANDRO CHERUBIM

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 maneira 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: THIAGO MORAES PRADO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


