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Código: 103 Município: MATÃO

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Qualificação: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MECATRÔNICA

Componente Curricular: TECNOLOGIA DE MANUFATURA IV

Módulo: 4º 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.

➢ Desenvolver processos de fabricação, elaborar documentação e relatórios.

➢ Estabelecer sequências de operações

➢ Desenvolver folha de processo.

➢ Programar Controle de Automação de SistemasProgramar posicionamento de máquinas e equipamentos via CNC.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: TECNOLOGIA DE MANUFATURA IV Módulo: 4º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identificar e avaliar métodos de utilização de instrumentos

de medição e interpretações de suas leituras aplicadas a
máquinas CNC.

1.1 Aplicar normas técnicas pertinente. 1. Centro de Usinagem

2. Selecionar recursos de informática para aplicações a
camadas de CNC.

2.2 Elaborar e aplicar programas em centro de usinagem
CNC.

2. Sistemas de Coordenadas

3. Desenvolver programação em centro de usinagem CNC. 3.3 Desenhar esquemas e diagramas em processos
industriais em centro de usinagem CNC.

2. Eixos X, Y e Z;

4. Correlacionar características de instrumentos, máquinas,
equipamentos e instalações mecânicas com suas
aplicações.

4.4 Executar croquis e esquemas em processos industriais em
centro de usinagem CNC.

2. • Absoluto;

5. Interpretar croquis e desenhos de processos industriais
em centro de usinagem CNC.

5.5 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição. 2. incremental

6. Avaliar processos onde o software supervisório irá trazer
boa relação custo benefícios.

6.6 Elaborar relatórios técnicos sobre processos industriais
em centro de usinagem CNC.

3. Programação Verbal

6.6 Especificar e relacionar máquinas e equipamentos. 4. Linguagem de Programação

6.6 Utilizar recursos de informática. 5. Programação

6.6 Utilizar equipamentos de segurança. 6. Simuladores

6.6 Utilizar softwares específicos para centro de usinagem
CNC.

7. Usinagem em centro de usinagem

8. Sistema CAD/ CAM
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: TECNOLOGIA DE MANUFATURA IV Módulo: 4º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Aplicar normas técnicas pertinente. ➢ 1. Centro de Usinagem ➢ Apresentação de habilidades, competências, bases
tecnológicas. Critérios de avaliação, Instrumentação e
controle de processos industriais. Aula expositiva sala de
aula com exemplos e aplicações práticas

05/02 a 15/02

➢ 5.5 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição.

➢ 6.6 Elaborar relatórios técnicos sobre processos
industriais em centro de usinagem CNC.

➢ 1. Centro de Usinagem

➢ 2. Sistemas de Coordenadas

➢ 2. Eixos X, Y e Z;

➢ Introdução as máquinas CNC e sistema de
coordenadas dos eixos cartesianos.

18/02 a 01/03

➢ 2.2 Elaborar e aplicar programas em centro de
usinagem CNC.

➢ 2. Sistemas de Coordenadas

➢ 2. Eixos X, Y e Z;

➢ Aula expositiva.; Exercícios: Testamento; Rei Justus;
Fazendeiro; Uma palavra só. 07/03 a 15/03

➢ 2.2 Elaborar e aplicar programas em centro de
usinagem CNC.

➢ 4. Linguagem de Programação

➢ 5. Programação

➢ Aula expositiva com RAV sobre as funções miscelânias
e preparatorias. Exemplos e exercicios para fixação. 18/03 a 29/03

➢ 2.2 Elaborar e aplicar programas em centro de
usinagem CNC.

➢ 1. Centro de Usinagem

➢ 3. Programação Verbal

➢ 4. Linguagem de Programação

➢ Aula expositiva dialogada com RAV sobre interpolação
linear G00 e G01

01/04 a 12/04

➢ 2.2 Elaborar e aplicar programas em centro de
usinagem CNC.

➢ 6.6 Utilizar recursos de informática.

➢ 6.6 Utilizar softwares específicos para centro de
usinagem CNC.

➢ 1. Centro de Usinagem

➢ 2. Sistemas de Coordenadas

➢ 2. Eixos X, Y e Z;

➢ 2. • Absoluto;

➢ 2. incremental

➢ 4. Linguagem de Programação

➢ Conteúdo: Avaliação Mensal

15/04 a 26/04

➢ 2.2 Elaborar e aplicar programas em centro de
usinagem CNC.

➢ 6.6 Utilizar recursos de informática.

➢ 1. Centro de Usinagem

➢ 3. Programação Verbal

➢ 4. Linguagem de Programação

➢ Aula expositiva com RAV, programação com
interpolação circulara G02 e G03

29/04 a 10/05



➢ 2.2 Elaborar e aplicar programas em centro de
usinagem CNC.

➢ 6.6 Utilizar recursos de informática.

➢ 6.6 Utilizar softwares específicos para centro de
usinagem CNC.

➢ 3. Programação Verbal

➢ 4. Linguagem de Programação

➢ 6. Simuladores

➢ 8. Sistema CAD/ CAM

➢ Aula expositiva com RAV sobre tempo de permanência.
Introduçã o ao sistema CAD/CAM

13/05 a 24/05

➢ 2.2 Elaborar e aplicar programas em centro de
usinagem CNC.

➢ 6.6 Utilizar recursos de informática.

➢ 4. Linguagem de Programação

➢ 6. Simuladores

➢ 8. Sistema CAD/ CAM

➢ Conteúdo: Ciclo de fresamento automático;

27/05 a 07/06

➢ 2.2 Elaborar e aplicar programas em centro de
usinagem CNC.

➢ 5.5 Utilizar instrumentos e equipamentos de medição.

➢ 6.6 Utilizar equipamentos de segurança.

➢ 6.6 Utilizar softwares específicos para centro de
usinagem CNC.

➢ 1. Centro de Usinagem

➢ 4. Linguagem de Programação

➢ 6. Simuladores

➢ 8. Sistema CAD/ CAM

➢ Conteúdo: Ciclos para Furação.

10/06 a 19/06

➢ 6.6 Especificar e relacionar máquinas e equipamentos.

➢ 6.6 Utilizar equipamentos de segurança.

➢ 6.6 Utilizar softwares específicos para centro de
usinagem CNC.

➢ 7. Usinagem em centro de usinagem ➢ Conteúdo: Avaliação Bimestral – (Peça prova).
Desenvolver programação CNC conforme solicitado em
desenho. 24/06 a 28/06

➢ 6.6 Especificar e relacionar máquinas e equipamentos.

➢ 6.6 Utilizar equipamentos de segurança.

➢ 1. Centro de Usinagem

➢ 7. Usinagem em centro de usinagem

➢ Conteúdo: Avaliação Bimestral – (Peça prova).
Desenvolver programação CNC conforme solicitado em
desenho.

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

Componente Curricular: TECNOLOGIA DE MANUFATURA IV Módulo: 4º MÓDULO

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

➢ 1. Identificar e avaliar métodos de utilização
de instrumentos de medição e interpretações de
suas leituras aplicadas a máquinas CNC.

➢ Prova Dissertativa (Individual) ➢ Destreza; Organização; Compreensão ➢  O a luno deve es tar  capac i tado a
caracterizar e coordenar processos produtivos

➢ 2. Selecionar recursos de informática para
aplicações a camadas de CNC.

➢ Trabalho Prático (em Grupo); Participação
em Sala de Aula

➢ Trabalho em Equipe; Construção de
Conceito; Disciplina; Organização

➢ Utilizar-se de métodos e ferramentas,
visando maior qualidade e produtividade.

➢ 3. Desenvolver programação em centro de
usinagem CNC.

➢ Resolução de Exercícios; Participação em
Sala de Aula ➢ Comportamentos: Disciplina e Organização. ➢  Quando o a luno descrever  etapas

necessárias para a execução do projeto.

➢  4 .  Corre lac ionar  caracter ís t icas de
instrumentos, máquinas, equipamentos e
instalações mecânicas com suas aplicações.

➢ Prova Dissertativa (Individual); Participação
em Sala de Aula

➢ Destreza; Organização e Pontualidade;
Compreensão.

➢ Utilizar-se de métodos e ferramentas,
visando maior qualidade e produtividade.

➢ 5. Interpretar croquis e desenhos de
processos industriais em centro de usinagem
CNC.

➢ Resolução de Exercicios ➢ Compreensão; Construção de Conceito ➢ O aluno deverá ser capaz de elaborar e
interpretar relatórios e memorial de cálculos

➢ 6. Avaliar processos onde o software
supervisório irá trazer boa relação custo
benefícios.

➢ Trabalho Individual; resolução de exercícios;
prova dissertativa individual

➢ Construção de conceitos; compreensão;
destreza; participação em sala de aula

➢  O a luno deve es tar  capac i tado a
caracterizar e coordenar processos produtivos
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: TECNOLOGIA DE MANUFATURA IV Módulo: 4º 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)
DIDATECH (Brasil). Apostila básica de Fresamento. São Paulo-SP: Didatech – Comércio e Automação de Sistemas Educacionais

Ltda, 2013. 35 p

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

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

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

- Software de Desenho – AutoCad / Autodesk Inventor (Laboratório de Informática);

- Software de CAM – EdgeCAM (Laboratório de Informática);

- Centro de Usinagem CNC - Emco Concept Mill 55 (Laboratório de Mecânica)

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 Semana da Enfermagem

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

• Grupo de Estudo

• Professor pode organizar

Individualizada

Tarefa

• Pesquisas

• Trabalho

Contínua:

• Fazer o link da aula anterior, retomar assuntos já conversados

• Passar vídeo para o aluno assistir e na próxima aula, trabalhar o procedimento aula dialogada

• Correção de prova

• Monitoria em grupo

Paralela:

• Fora do horário de aula

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:


