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ETEC ANHANGUERA Código: 262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Introdução à Logística 

C. H. Semanal: 2 ha 

Série: 1º  

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 

I. Identificar os processos de Logística Integrada; 

II. Elaboração de analises através do mercado; 

III. Compreender como rápidas mudanças na logística nos dias de hoje; 

IV. Compreensão de sistemas de linha de produção e suas mudanças constantes. 

 

 

Qualificação:  AUXÍLIAR DE LOGÍSTICA 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio 

Professor: Luiz Fernando R. da Silva 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 Contextualizar a Logística na história, 
bem como correlacionar as ações e 
estratégias na evolução do estudo 
logístico.  

1.1 Distinguir os fatores de evolução e 
influência nas ações atuais do setor 
logístico. 

1 Evolução Histórica da Logística:  
 Homem primitivo;  
 Idade média;  
 Estratégias usadas nas guerras;  
 (Alexandre, o grande; as tropas de 

cavalos dos gengis khan; Napoleão 
Bonaparte)  

2 Identificar fundamentos e conceitos da 
Logística. 

2.1 Identificar os objetivos, a estrutura e o 
funcionamento da área da Logística.  
 

2 Evolução Cronológica:  
 Antes de 1950 (logística 

relacionada à área militar);  
 1951-1970; (a logística como 

ciência);  
 1971 1990; (estratégias de Michael 

Porter);  
 2000 e-commerce  

3 Analisar os princípios da Gestão da 
Cadeia de abastecimento. 

3.1 Identificar princípios de processos 
Logísticos na administração de Henry 
Ford. 

3 Fundamentos e Conceitos da Logística:  
 Definição;  
 Função;  
 Objetivo  

4 Estabelecer relações com a Logística 
Integrada e a gestão do fluxo de 
informações.  

4.1 Caracterizar princípios de processos 
Logísticos na Escola da Administração 
Japonesa. 

4 Princípios das contribuições de Henry 

Ford para logística. 

4.2 Identificar a estruturação e as 
responsabilidades da Logística nas 
organizações.  

4.3 Aplicar o conceito de integração da 
empresa com todos os elos da cadeia 
de abastecimento. 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular – 1ª Série 



 

 

 

 

 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

    5 Aplicações da escola da Administração 

Japonesa em Logística. 

    6 Organização da logística nas 
empresas:  

 Recebimento;  
 Armazenagem;  
 Estocagem;  
 Almoxarifado;  
 Expedição;  
 Distribuição. 

    7 Logística Integrada:  
Elos da Cadeia de Abastecimento:  

 Fontes de fornecimento;  
 Fornecedor;  
 Fabricante;  
 Varejista;  
 Atacadista;  
 Distribuidor;  
 Consumidor. 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Distinguir os fatores de evolução e 
influência nas ações atuais do setor 
logístico. 

Evolução Histórica da Logística:  
 Homem primitivo;  
 Idade média;  
 Estratégias usadas nas guerras;  

Desenvolver a análise histórica da 
Logística. 

 
11/2 à 4/3 11/02 à  

Identificar os objetivos, a estrutura e o 
funcionamento da área da Logística.  

Evolução Cronológica:  
 Antes de 1950;  
 1951-1970;  
 1971 1990;  
 2000 e-commerce 

Desenvolver a análise de ordem 
cronológica através das evoluções e 
como alterações globais e suas novas 
posturas. 

 

11 à 25/3   

II – Plano Didático 



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Correlacionar a logística no 
passado com a logística atual 
através de estudos da história 
e presente. 

Clareza nas correlações 
através de passado e 
presente e mudanças 
constantes no mercado. 

Pesquisa e 
apresentação oral, 
através de mesa 
redonda. 

Avaliações escritas, 
participação em sala de 
aula. 

Os alunos deverão ser 
capazes de analisar e fazer 
correlações de como anda o 
mercado atualmente as 
mudanças que a logística 
obteve no transcurso dos 
anos. 

Identificar princípios de processos 
Logísticos na administração de Henry 
Ford. 

Fundamentos e Conceitos da Logística:  
 Definição;  
 Função;  
 Objetivo. 

Estudar os conceitos e porque os 
fundamentos da Logística.  

1/4 à 27/5   

Caracterizar princípios de processos 
Logísticos na Escola da Administração 
Japonesa. 

Princípios das contribuições de Henry 
Ford para logística. 

As contribuições e como são aplicáveis 
atualmente. 

3/6 à 1/7   

Identificar a estruturação e as 
responsabilidades da Logística nas 
organizações. 

Aplicações da escola da Administração 
Japonesa em Logística. 

Apresentar a escola de administração 
japonesa. 

29/7 à 2/9   

Aplicar o conceito de integração da 
empresa com todos os elos da cadeia 
de abastecimento. 

Organização da logística nas empresas:  
 Recebimento;  
 Armazenagem;  
 Estocagem;  
 Almoxarifado;  
 Expedição;  
 Distribuição. 

Apresentação da organização logística 
das empresas 

9/9 à 
21/10 

  

 

Logística Integrada:  
Elos da Cadeia de Abastecimento:  

 Fontes de fornecimento;  
 Fornecedor;  
 Fabricante;  
 Varejista;  
 Atacadista;  
 Distribuidor;  
 Consumidor. 

Apresentação da formação de uma 
logística integrada. 

4/11 à 
16/12 

  

IV – Plano de Avaliação de Competências 



Estudar os procedimentos 
básicos da logístico e os 
principais objetivos da 
logística 

Apontamentos práticos 
através de simulações 
desenvolvidos. 

Pesquisar as media 
empresas na região 
de Stna. De Parnaíba 
e analisar seus preços 
competitivos na 
logística. 

Pontualidade na entrega 
de trabalhos. 

Também poderão entender as 
mudanças globais e as 
constantes mudanças e 
acomodações de preços 
dentro de empresas nacionais 
e empresas internacionais. 

Desenvolver o estudo supply 
chain management e os 
principais benefícios para as 
empresas. 

Analisar os preços de 
mercados fazendo uma 
correlação com as distancias 
logísticas e produtos 
importados no mercado. 

Fazer analises através 
de dados das 
empresas lançados 
em seus sites e 
analisar os espaços 
conquistados nos 
mercados atuantes. 

Clarezas nas explicações 
em trabalhos em 
conjuntos 

Compreensão de como as 
empresas logísticas estão se 
adaptando de maneira rápida 
e continua além da crescente 
necessidade de profissionais 
entendam e saibam como 
fazer o processo de maneira 
objetivo e trabalhar Just-in-
time. 

Contextualizar as relações e 
benefícios que a logística 
integrada aponta para as 
empresas e para o sistema 
logístico completo. 

Estudar como as empresas 
conseguem ser mais 
competitivas através dos 
processos logísticos 
desenvolvidos na 
microrregião.  

Trabalho em grupo 
através de 
informações reais de 
empresas dentro do 
segmento da logística. 

Analise através de 
trabalhos entregues. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 
 BALLOU, Ronald H. Logística Empresarial: transportes, administração de materiais 

e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. 
 BERTAGLIA, Paulo R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

 www.logisticando.com.br 

 
A recuperação ocorrerá de forma contínua e paralela ao longo do ano letivo com atividades, 
recursos e metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade de eliminar ou 
reduzir dificuldades que inviabilizam o desenvolvimento das competências do componente 
curricular desse plano de trabalho docente. 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Os critérios e evidências de desempenho poderão ser alterados, de acordo com 

o desenvolvimento das turmas ao longo do ano letivo. 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

_______________________________________________________   Data _________/________/   2015 

VIII – Assinatura do Professor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

PTD compatível com o Plano de Curso, às normas do CETEPS, ás orientações desta 

Coordenação e coerente com a proposta pedagógica da Escola.   

X– Parecer do coordenador de área 

 

_______________________________________________________   Data 27/02/2015 


