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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 INSTALADOR E REPARADOR DE
EQUIPAMENTOS MECATRÔNICOS

Componente Curricular: TECNOLOGIA DA MANUFATURA III - GRUPO B

Módulo: 3º MÓDULO - A C. H. Semanal: 2,5

Professor: EDGAR BERGO COROA

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

➢ ATRIBUIÇÕES

➢  Assistir programação e operação de máquinas e ferramentas.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ B – ANALISAR TECNICAMENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

➢  Acompanhar teste de funcionamento de máquinas e equipamentos para emissão de parecer técnico.

➢ C – INSTALAR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

➢  Interpretar documentação do projeto.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: TECNOLOGIA DA MANUFATURA III - GRUPO B Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Avaliar as normas de segurança do trabalho. 1.1 Observar normas de segurança. 1. Controle Numérico Computadorizado.

2. Identificar as características dos tornos comandados
numericamente e seus recursos.

2.1 Distinguir os diversos recursos disponíveis no torno CNC. 2. Comandos e Lógica de programação em tornos CNC.

3. Estabelecer parâmetros de corte adequados ao processo
de usinagem em torneamento CNC e a sequência de
operação a ser adotada.

3.1 Elaborar folha de processo para torneamento CNC. 3. Software de simulação para torneamento CNC.

4. Correlacionar os comandos e ciclos específicos de
programação em tornos CNC, com sequência de
operação de usinagem adotada.

4.1 Elaborar programa de torno CNC. 4. Técnicas e procedimentos exigidos na operação e
simulação de Tornos CNC

5. Conhecer a estrutura de programação do torno CNC
utilizado.

5.1 Operar o torno CNC.

6. Analisar e utilizar o torno CNC 6.1 Util izar recursos de informática na simulação de
operações em torno CNC.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: TECNOLOGIA DA MANUFATURA III - GRUPO B Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Observar normas de segurança. ➢ 1. Controle Numérico Computadorizado. ➢ Apresentação das Competências, Habilidades e Bases
Tecnológicas, critérios de avaliação.

05/02 a 15/02

➢ 2.1 Distinguir os diversos recursos disponíveis no torno
CNC.

➢ 1. Controle Numérico Computadorizado. ➢ Aula Expositiva com Projetor e Quadro. 18/02 a 01/03

➢ 1.1 Observar normas de segurança.

➢ 2.1 Distinguir os diversos recursos disponíveis no torno
CNC.

➢ 3.1 Elaborar folha de processo para torneamento CNC.

➢ 1. Controle Numérico Computadorizado. ➢ Aula Expositiva com Projetor e Quadro.

➢ Prática de laboratório com Simulador SSCNC 07/03 a 15/03

➢ 2.1 Distinguir os diversos recursos disponíveis no torno
CNC.

➢ 3.1 Elaborar folha de processo para torneamento CNC.

➢ 1. Controle Numérico Computadorizado. ➢ Aula Expositiva com Projetor e Quadro.

➢ Prática de laboratório com Simulador SSCNC
18/03 a 29/03

➢ 3.1 Elaborar folha de processo para torneamento CNC.

➢ 4.1 Elaborar programa de torno CNC.

➢ 2. Comandos e Lógica de programação em tornos
CNC.

➢ 3. Software de simulação para torneamento CNC.

➢ Aula Expositiva com Projetor e Quadro.

➢ Prática de laboratório com Simulador SSCNC
01/04 a 12/04

➢ 4.1 Elaborar programa de torno CNC. ➢ 3. Software de simulação para torneamento CNC. ➢ Prática de laboratório com Simulador SSCNC 15/04 a 26/04

➢ 4.1 Elaborar programa de torno CNC. ➢ 3. Software de simulação para torneamento CNC. ➢ Prática de laboratório com Simulador SSCNC 29/04 a 10/05

➢ 4.1 Elaborar programa de torno CNC.

➢ 6.1 Utilizar recursos de informática na simulação de
operações em torno CNC.

➢ 3. Software de simulação para torneamento CNC.

➢ 4. Técnicas e procedimentos exigidos na operação e
simulação de Tornos CNC

➢ Prática de laboratório com Simulador SSCNC
13/05 a 24/05

➢ 4.1 Elaborar programa de torno CNC.

➢ 6.1 Utilizar recursos de informática na simulação de
operações em torno CNC.

➢ 3. Software de simulação para torneamento CNC.

➢ 4. Técnicas e procedimentos exigidos na operação e
simulação de Tornos CNC

➢ Prática de laboratório com Simulador SSCNC
27/05 a 07/06

➢ 5.1 Operar o torno CNC.

➢ 6.1 Utilizar recursos de informática na simulação de
operações em torno CNC.

➢ 3. Software de simulação para torneamento CNC.

➢ 4. Técnicas e procedimentos exigidos na operação e
simulação de Tornos CNC

➢ Prática de laboratório com Simulador SSCNC

➢ Prática de laboratório torno CNC
10/06 a 19/06



➢ 5.1 Operar o torno CNC.

➢ 6.1 Utilizar recursos de informática na simulação de
operações em torno CNC.

➢ 3. Software de simulação para torneamento CNC.

➢ 4. Técnicas e procedimentos exigidos na operação e
simulação de Tornos CNC

➢ Prática de laboratório com Simulador SSCNC

➢ Prática de laboratório torno CNC
24/06 a 28/06

➢ 6.1 Utilizar recursos de informática na simulação de
operações em torno CNC.

➢ 4. Técnicas e procedimentos exigidos na operação e
simulação de Tornos CNC

➢ Prática de laboratório torno CNC 01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: TECNOLOGIA DA MANUFATURA III - GRUPO B Módulo: 3º MÓDULO

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

➢ 1. Avaliar as normas de segurança do
trabalho.

➢ Participação em Sala de Aula. Resolução de
Exercicios ➢ Organização e Disciplina ➢ Identificar a norma de segurança adequada

para cada caso

➢ 2. Identificar as características dos tornos
comandados numericamente e seus recursos.

➢ Trabalho Prático (em Grupo); Resolução de
Exercicios; Prova Dissertativa (Individual)

➢ Organização, construção de conceitos e
compreensão ➢ Conhecer as características de tornos.

➢  3.  Estabelecer parâmetros de corte
adequados ao processo de usinagem em
torneamento CNC e a sequência de operação a
ser adotada.

➢ Trabalho prátrico (em Grupo); \Participação
em Sala de Aula; Resolução de exercícios ➢ Compreensão e construção de conceitos ➢  O a luno deve es tar  capac i tado a

caracterizar e coordenar processos produtivos

➢ 4. Correlacionar os comandos e ciclos
específicos de programação em tornos CNC,
com sequência de operação de usinagem
adotada.

➢ Trabalho prátrico (em Grupo); \Participação
em Sala de Aula; Resolução de exercícios

➢ Construção de Conceito

➢ Compreensão

➢ O aluno deverá ser capaz de elaborar e
interpretar relatórios e memorial de cálculos

➢ 5. Conhecer a estrutura de programação do
torno CNC utilizado.

➢ Trabalho prático (em Grupo); Resolução de
Exercícios; Prova Dissertativa Individual

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito
➢ Elaborar programas básicos.

➢ 6. Analisar e utilizar o torno CNC ➢ Trabalho prático (em Grupo); Resolução de
Exercícios; Prova Dissertativa Individual

➢ Destreza

➢ Construção de Conceito
➢ Utilizar torno CNC
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: TECNOLOGIA DA MANUFATURA III - GRUPO B Módulo: 3º 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 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.

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

Verficação dos resultados do
c o n c 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.

18 -  Conse lho 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
comissão da CIPA da nossa
unidade escolar.

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

15 - Reunião de curso / 15 - Dia
da escola da família / 15 -
Sábado letivo referente aos
componentes curriculares do dia
04/03.

JULHO

Verficação dos resultados do
c o n c 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.

03 -  Conse lho de c lasse
intermediário; 04 - Atribuição de
a u l a s ;  2 2  -  R e u n i ã o  d e
planejamento; 23 - Reunião de
curso.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
DIDATECH (Brasil). Apostila básica de torneamento. São Paulo-SP: Didatech – Comércio e Automação de Sistemas Educacionais
Ltda, 2013. 35 p.

Disponível em: http://edgarcoroa.wix.com/edgar#!__tcnc-i

- SILVA, Sidnei Domingues da. CNC: Programação de Comandos Numéricos Computadorizados: torneamento. 8ª ed. São Paulo:
Érica, 2011.

- Torno CNC - LabVolt 5300 Lathe (Laboratório de Mecânica);

- Software Programação CNC (Siemens) – Nanjing Swansoft (Laboratório de Informática);

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
•Atividades interdisciplinares com o Componente Curricular Desenho Assistido por Computador II desenvolvendo desenhos de peças
mecânicas de acordo com as normas ABNT para gerar a programação CNC.

SEMANA PAULO FREIRE E ESEMANA DA ENFERMAGEM

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua, sistemática, cumulativa, diversificada, periódica, paralela e individualizada fará parte do trabalho pedagógico
ao longo do período letivo. Em decorrência da avaliação diagnóstica os alunos terão a oportunidade de aprimorar seu conhecimento
por meio de reforços ministrados pelos docentes do curso, monitoria e acompanhamento da Orientação Educacional, Coordenadores
de Curso e Coordenação Pedagógica. Constatadas as dificuldades de aprendizagem e/ou baixos rendimentos dos discentes, em
relação aos conhecimentos trabalhados serão realizadas ações interventivas imediatas de acordo com as necessidades específicas
de cada estudante. Compreenderá atividades diversas, de acordo com o conteúdo a ser revisto, sendo desenvolvidas novas
avaliações diversificadas de forma individual ou coletiva, em classe e extraclasse, com a orientação do professor. Logo após o
Conselho de Classe Intermediário, os alunos com baixo rendimento escolar terão a oportunidade de reforço da base tecnológica ou
científica, habilidades ou competências que não conseguiram apropriar. A recuperação individualizada acontecerá, então, após o
Conselho de Classe Intermediário. Assim, a recuperação contínua poderá ser aplicada em qualquer tempo. Dessa forma, os alunos
com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem terão uma ampla oportunidade de desenvolver as habilidades propostas no
Plano de Curso em sua respectiva formação de ensino profissionalizante e médio, atendendo a legislação vigente no que tange o
Processo de recuperação.

IX – Identificação:
Nome do Professor: EDGAR BERGO COROA

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 . ok

Nome do Coordenador: THIAGO MORAES PRADO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:
19/03/2019 - EDGAR BERGO COROA
22:04 - Parte 5 - Alterou Atividades; 22:04 - Parte 5 - Alterou Atividades; 22:05 - Parte 5 - Alterou Atividades; 22:05 - Parte 5 - Alterou
Atividades; 22:06 - Parte 5 - Alterou Atividades; 22:06 - Parte 5 - Alterou Atividades; 22:08 - Parte 8 - Incluiu Estratégias; 22:08 - Parte
8 - Excluiu Estratégias;

20/03/2019 - EDGAR BERGO COROA
21:56 - Parte 7 - Incluiu Propostas;


