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II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

 

Habilitação Profissional: Técnico em LOGÍSTICA Integrado ao Ensino Médio 

Professor: ALINE RISSO SOUSA RODRIGUES 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

 

 

Competências 

1. Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões algébricas, expressões geométricas, 

ícones, gestos etc. 

Habilidades  

1.1 Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou 

cotidianos. 

1.2 Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para pesquisar, representar e comunicar ideias. 

Valores 

 Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdos de suas comunicações.  

 Gosto pelo aprender. 

 

Competências 

2. Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e trabalho de equipe para 

conhecimento do indivíduo, da sociedade, da cultura e dos problemas que se deseja resolver. 

Habilidades 

2.1 Dividir tarefas e compartilhar conhecimentos e responsabilidades. 

Valores 

 Respeito e valorização pela individualidade dos companheiros de equipe. 

 Socialização de conhecimentos e compartilhamento de experiências. 

 

Competências 

3. Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de produção de espaços físicos e as 

relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos. 

Habilidades 

3.1 Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  

3.2 Ler as paisagens analisando e percebendo os sinais de sua formação/transformação pela ação de agentes sociais. 

3.3 Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações da produção, interferências 

no ecossistema etc. e com o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, políticas e culturais. 

Valores 

 Sentimento de pertencimento em relação às comunidades das quais faz parte. 

 



III– Plano Didático 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1. Origem e Evolução da Vida: 
 

1.1. O que é vida? Hipóteses sobre a origem da vida e a vida 
primitiva; 

1.2. Ideias evolucionistas e a evolução biológica; 
1.3. A origem do ser humano e a evolução cultural. 

Aulas dialogadas, expositivas, aulas práticas, vídeos, 
relatórios e aulas pelo Portal Clickideia (Biologia – Ecologia 
e Meio Ambiente). 
Análises, interpretação, produção de textos e das 
atividades experimentais. 
Os alunos deverão ter textos indicado para realização de 
leituras e exercícios propostos. 
Serão propostas situações-problema, desafios e questões 
intrigantes sobre o assunto, para provocar a motivação do 
aluno. 
Visita ao Parque Varvito (Itu). 

  09/02 à 06/07 

 
2. Identidade dos Seres Vivos 

(Genética I): 
 

2.1. A organização celular da vida e as funções vitais básicas; 
2.2. DNA – a receita da vida e seu código; 
2.3. O avanço científico e tecnológico, consequências na 

sociedade contemporânea e tecnologia de manipulação 
do DNA. 

 

Aulas dialogadas, expositivas, aulas práticas, vídeos, 
relatórios e aulas pelo Portal Clickideia (Disciplina: Biologia 
– Biologia Celular – Introdução e Moléculas Orgânicas nas 
Células). 
Análises, interpretação, produção de textos e das 
atividades experimentais. 
Os alunos deverão ter textos indicados para realização de 
leituras e exercícios propostos. 
Serão propostas situações-problema, desafios e questões 
intrigantes sobre o assunto, para provocar a motivação do 
aluno. 
Visita ao Museu de Microbiologia – Butatan (São Paulo). 

  10/08 à 19/10 

 
3. A interação dos Seres Vivos: 

 
3.1. A interdependência da vida; 
3.2. Matéria e energia: os movimentos dos materiais e da 

energia na natureza; Verificação dos princípios que regem 
a vida: reações químicas e enzimas; 

3.3. Desorganização dos fluxos da matéria e da energia: a 
intervenção humana e outros desequilíbrios ambientais; 

3.4. Problemas ambientais brasileiros e desenvolvimento 
sustentável. 

Aulas dialogadas, expositivas, aulas práticas, vídeos, 
relatórios e aulas pelo Portal Clickideia (Disciplina: Biologia 
– Biologia Celular – Introdução e Moléculas Orgânicas nas 
Células). 
Análises, interpretação, produção de textos e das 
atividades experimentais. 
Os alunos deverão ter os textos indicados para realização 
de leituras e exercícios propostos. 
Serão propostas situações-problema, desafios e questões 
intrigantes sobre o assunto, para provocar a motivação do 
aluno. 
Desenvolvimento e apresentação dos projetos elaborados 
pelos alunos, com a temática “Tecnologias para salvar o 
Planeta”. 

26/10 à 14/12 



IV – Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e Procedimento(s) 

de Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Entender e utilizar textos de 

diferentes naturezas: tabelas, 

gráficos, expressões algébricas, 

expressões geométricas, ícones, 

gestos etc. 

 

 

1.1 Selecionar Fontes de 

Informações. 

1.2 Ler e interpretar os textos 

informativos. 

1.3 Organizar as informações 

obtidas. 

1.4 Socializar as informações. 

1.5 Discutir e apresentar os dados 

obtidos. 

1.1 Observação da participação dos 

alunos nos trabalhos em 

grupos; 

1.2 Entrega das tarefas solicitadas; 

1.3 Apresentação de pesquisas para 

enriquecimento dos assuntos 

abordados; 

1.4 Provas escritas; 

1.5 Apresentação de seminários. 

 

1.1 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

1.2 Compreender e analisar 

textos; 

1.3 Participação do aluno em 

discussões em sala de aula; 

1.4 Clareza, observação, ética. 

1.1 Expressar oralmente e 

pela escrita: 

 Organização das 

informações; 

 Apresentações claras 

e precisas das 

informações. 

 

1.2 Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações, 

identificação de 

resultados e elaboração de 

relatórios; 

1.3 Compreensão do 

conteúdo na resolução de 

problemas. Empenho em 

participar em trabalhos e 

discussões. 

 

 

 

2. Entender os princípios das 

tecnologias de planejamento, 

organização, gestão e trabalho de 

equipe para conhecimento do 

indivíduo, da sociedade, da cultura e 

dos problemas que se deseja 

resolver. 

2.1  Utilizar os conceitos na 

interpretação e resolução de 

exercícios, bem como, na 

produção de textos, 

expressando-se com clareza. 

2.2 Selecionar Fontes de 

Informações 

2.3 Organizar as informações 

obtidas 

2.4 Socializar as informações 

2.5 Discutir e apresentar os dados 

obtidos 

2.1 Observação da participação dos 

alunos nos trabalhos em grupos; 

2.2 Entrega das tarefas solicitadas; 

2.3 Apresentação de pesquisas para 

enriquecimento dos assuntos 

abordados; 

2.4 Provas escritas; 

2.5 Apresentação de seminários. 

 

2.1 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

2.2 Compreender e analisar 

textos; 

2.3 Participação do aluno em 

discussões em sala de aula; 

2.4 Clareza, observação, ética. 

2.1 Expressar oralmente e pela 

escrita: 

• Organização das 

informações; 

• Apresentações claras 

e precisas das informações. 

2.2 Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações, 

identificação de resultados e 

elaboração de relatórios; 

2.3 Compreensão do conteúdo 

na resolução de problemas. 

Empenho em participar em 

trabalhos e discussões. 

 

 

 



3. Compreender o desenvolvimento 

da sociedade como processo de 

ocupação e de produção de espaços 

físicos e as relações da vida humana 

com a paisagem, em seus 

desdobramentos políticos, culturais, 

econômicos e humanos. 

3.1 Formular propostas e/ou 

soluções. 

3.2 Relacionar o conhecimento das 

diversas disciplinas para o 

entendimento de fatos ou 

processos biológicos. 

3.3 Utilizar noções e conceitos em 

Biologia em novas situações de 

aprendizado (existencial ou 

escolar). 

3.4 Elaborar propostas de 

intervenção na realidade a 

partir de novos conhecimentos. 

3.5 Identificar os problemas 

gerados no ambiente devido à 

ação antrópica. 

3.6 Percebe e utiliza os códigos 

intrínsecos da Biologia. 

3.1 Observação da participação dos 

alunos nos trabalhos em 

grupos; 

3.2 Entrega das tarefas solicitadas; 

3.3 Apresentação de pesquisas para 

enriquecimento dos assuntos 

abordados; 

3.4 Provas escritas; 

3.5 Apresentação de seminários. 

 

3.1 Valorização dos 

procedimentos de pesquisa 

e planejamento, 

organização da qualidade 

do trabalho;  

3.2 Compreender e analisar 

textos; 

3.3 Participação do aluno em 

discussões em sala de aula; 

3.4 Clareza, observação, ética. 

3.1 Expressar oralmente e pela 

escrita: 

• Organização das 

informações; 

• Apresentações claras 

e precisas das informações. 

 

3.2 Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações, 

identificação de resultados e 

elaboração de relatórios; 

3.3 Compreensão do conteúdo 

na resolução de problemas. 

Empenho em participar em 

trabalhos e discussões. 



 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 SANTOS, Fernando Santiago dos; Aguiar, João Batista Vicentin e Oliveira, 
Maria Martha Argel de – Biologia – Ensino Médio – Vol.1. Ed. SM, 2010. 

 AMABIS, José Mariano e Martho, Gilberto Rodrigues – Biologia das Células 
– Vol.1. Ed. Moderna, 2004. 

 FAVARETTO, José Arnaldo e Mercadante, Clarinda – Biologia – Volume 
único. Ed. Moderna, 1999. 

 LINHARES, Sérgio e Gewandsznajder, Fernando – Biologia – Volume 
Único. Ed. Ática, 2009. 

 LOPES, Sônia – Biologia Essencial. Ed. Saraiva, 2004. 

 MORANDINI, Clézio e Bellinello, Luiz Carlos – Biologia – Volume único. Ed. 
Atual, 1999. 

 Portal Clickideia; 

 Internet, jornais, revistas. 

 Parque Geológico do Varvito, Rua Parque do Varvito - 1.400 m. do centro 
histór. - Pq. N. S. da Candelária - Itu / SP. 

 Museu de Microbiologia – Instituto Butatan - Avenida Vital Brasil, 1500, São 
Paulo – SP. 

 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo(a) aluno(a), serão propostas 
atividades (leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; atividade em 
equipe) de recuperação contínua, adaptadas às dificuldades apresentadas. 
 

 A recuperação continua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a 
dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, 
constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que 
estas forem constatadas. 

 
 

VII - Outras Observações / Informações: 

 
No 1º Semestre haverá atividades interdisciplinares com as disciplinas de História e 
Geografia, com o tema “Formação e Evolução do Homem”, faremos debates, café 
filosófico e visita ao Parque Geológico do Varvito.  
No 2º Semestre, os alunos farão Visita ao Museu Microbiológico, do Butatan, e se 
possível, o minicurso de laboratório.  
 

 
 



VIII – Assinatura do Professor Data 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 
 

 


