
 

 

 

Ensino Médio 
 
 
 
 
 
  

ETEC ANHANGUERA Código: 262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Planejamento Empresarial e 
Empreendedorismo 

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. Correlacionar os conceitos e práticas das rotinas de planejamento e administrativas da 

área logísticas; 

II. Planejar, executar e controlar rotina logística diária.  

III. Atuar no fluxo de informações e documentos.  

Qualificação:  AUXÍLIAR DE LOGÍSTICA 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio 

Professor: Sandro Rodrigues 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 Correlacionar os principais conceitos 
fundamentais da administração e os 
processos produtivos 

1.1 Identificar e aplicar as teorias da 
administração de acordo os processos 
produtivos 

1 Fundamentos da administração:  
- evolução histórica;  
- o que é administração;  
- os administradores:  

 Habilidades, papéis e funções;  
 Administração contemporânea e 

seus desafios.  
  

2 Distinguir os diversos tipos de 
organização, suas estruturas e 
organogramas. 

2.1 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 

Identificar tipos de organizações. 

Identificar os objetivos, a estrutura e o 
funcionamento dos diversos tipos de 
organização. 

Elaborar organogramas, utilizando 
recursos gráficos. 

2 O ambiente das organizações:  
- Estruturas organizacionais: empresas 
públicas, privadas e terceiro setor  
- Modelos de organograma 

3 Correlacionar os planejamentos: 
estratégico, tático e operacional. 

3.1 Caracterizar os objetivos dos 
planejamentos: estratégico, tático e 
operacional. 

3 Princípios e conceitos do planejamento 
estratégico, tático e operacional   

4 Analisar os fundamentos, os requisitos, 
os objetivos e a estrutura de um 
planejamento. 

4.1 
 
 
 
4.2 

Coletar dados necessários para 
subsidiar o processo de planejamento 
da organização. 

Identificar informações, estruturando-as 
de forma a suprir o processo de 
planejamento. 

4 Estrutura e metodologia do 

planejamento estratégico, tático e 

operacional 

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



 

  

5 Analisar a viabilidade mercadológica e 
social de novos modelos de negócios e 
oportunidades. 

5.1 
 
 
5.2 

Identificar oportunidades 
empreendedoras. 
 
Organizar e especificar coleta de dados 
necessários para o estudo 
mercadológico 
 

5 Cenário atual das empresas – 
Globalização e competitividade:  
- Empreendedorismo (conceitos e 
definições);  
- Planos de negócios e viabilidade 
econômica 

6 Interpretar o processo de inovação, sua 
organização e gerenciamento. 

6.1 
 
 
 
 
 
6.2 

Distinguir e analisar as diferentes 
tipologias e classificações da inovação 
e aplicar ferramentas, técnicas e 
mecanismos para o processo de 
inovação e criatividade. 

Identificar as principais teorias e 
modelos de gestão e selecionar as 
estratégias competitivas das empresas 
para favorecer a competitividade do 
negócio. 

6 Conceito de inovação e sua 
importância para o negócio:  

 Descrição das diferentes 
tipologias e classificações de 
inovação;  

 Estruturação e planejamento de 
um processo inovação;  

 Gestão inovadora: conceito, 
etapas de um processo de 
inovação, ambiente inovador, 
modelos mentais e tomadas de 
decisão;  

 Inovação para a 
sustentabilidade 

 

    7 Inovação e competitividade: 
 Competitividade e a gestão 

empresarial;  
 Estratégias competitivas   

 



 

 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Identificar e aplicar as teorias da 
administração de acordo os processos 
produtivos 

 
Fundamentos da administração:  
- evolução histórica;  
- o que é administração;  
- os administradores:  

 Habilidades, papéis e funções; 
 Administração contemporânea e 

seus desafios. 
 

Aula expositiva e dialogada. 05/02 à 03/03   

 
Identificar tipos de organizações. 
 
Identificar os objetivos, a estrutura e o 
funcionamento dos diversos tipos de 
organização. 
 
Elaborar organogramas, utilizando 
recursos gráficos. 
 

O ambiente das organizações:  
- Estruturas organizacionais: empresas 
públicas, privadas e terceiro setor  
- Modelos de organograma 

Aula expositiva e dialogada. 10/03 à 24/03   

 
Caracterizar os objetivos dos 
planejamentos: estratégico, tático e 
operacional. 
 

 
Princípios e conceitos do planejamento 
estratégico, tático e operacional   Aula expositiva e dialogada. 31/03 à 26/05   

II – Plano Didático 



 

 
Coletar dados necessários para 
subsidiar o processo de planejamento 
da organização. 
 
Identificar informações, estruturando-as 
de forma a suprir o processo de 
planejamento. 
 
 

Estrutura e metodologia do 
planejamento estratégico, tático e 
operacional 

Aula expositiva e dialogada. 02/06 à 30/06   

 
Identificar oportunidades 
empreendedoras. 
 
Organizar e especificar coleta de dados 
necessários para o estudo 
mercadológico 
 

Cenário atual das empresas – 
Globalização e competitividade:  
- Empreendedorismo (conceitos e 
definições);  
- Planos de negócios e viabilidade 
econômica 

Aula expositiva e dialogada. 28/07 à 01/09   

 
Distinguir e analisar as diferentes 
tipologias e classificações da inovação e 
aplicar ferramentas, técnicas e 
mecanismos para o processo de 
inovação e criatividade. 
 
Identificar as principais teorias e 
modelos de gestão e selecionar as 
estratégias competitivas das empresas 
para favorecer a competitividade do 
negócio. 
 

 
Conceito de inovação e sua importância 
para o negócio:  

 Descrição das diferentes 
tipologias e classificações de 
inovação;  

 Estruturação e planejamento de 
um processo inovação;  

 Gestão inovadora: conceito, 
etapas de um processo de 
inovação, ambiente inovador, 
modelos mentais e tomadas de 
decisão;  

 Inovação para a sustentabilidade 
 

Aula expositiva e dialogada. 08/09 à 20/10   

 

 
Inovação e competitividade: 

 Competitividade e a gestão 
empresarial; 

 Estratégias competitivas  
  

Aula expositiva e dialogada. 03/11 à 15/12   



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de Desempenho 

 
Correlacionar os principais 
conceitos fundamentais da 
administração e os 
processos produtivos  

 
- Interpretar as teorias e 
correlacionar com situações 
atuais. 
- Interagir com o ambiente 
interno e externo da 
empresa analisada. 
- Atuar em grupos de 
trabalho 
 

 

Trabalhos, desempenho 
em classe, estudo de 
caso, apresentação dos 
seminários.  
 

 
Clareza, objetividade e 
Precisão nas 
demonstrações 
elaboradas. 

 
Elaborar por escrito e 
apresentar verbalmente suas 
propostas de solução para os 
casos apresentados  

 
Distinguir os diversos tipos 
de organização, suas 
estruturas e organogramas. 

 
- Interpretar as teorias e 
correlacionar com situações 
atuais. 
- Interagir com o ambiente 
interno e externo da 
empresa analisada. 
- Atuar em grupos de 
trabalho 
 

 

Trabalhos, desempenho 
em classe, estudo de 
caso, apresentação dos 
seminários.  
 

 
Clareza, objetividade e 
Precisão nas 
demonstrações 
elaboradas.  

 
Elaborar por escrito e 
apresentar verbalmente suas 
propostas de solução para os 
casos apresentados  

 
Correlacionar os 
planejamentos: estratégico, 
tático e operacional. 

 
- Interpretar as teorias e 
correlacionar com situações 
atuais. 
- Interagir com o ambiente 
interno e externo da 
empresa analisada. 
- Atuar em grupos de 
trabalho 
 

 

Trabalhos, desempenho 
em classe, estudo de 
caso, apresentação dos 
seminários.  
 

 
Clareza, objetividade e 
Precisão nas 
demonstrações 
elaboradas. 

 
Elaborar por escrito e 
apresentar verbalmente suas 
propostas de solução para os 
casos apresentados  

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
Analisar os fundamentos, os 
requisitos, os objetivos e a 
estrutura de um 
planejamento. 

 
- Interpretar as teorias e 
correlacionar com situações 
atuais. 
- Interagir com o ambiente 
interno e externo da 
empresa analisada. 
- Atuar em grupos de 
trabalho 
 

 
Trabalhos, desempenho 
em classe, estudo de 
caso, apresentação dos 
seminários.  
 

 
Clareza, objetividade e 
Precisão nas 
demonstrações 
elaboradas. 

 
Elaborar por escrito e 
apresentar verbalmente suas 
propostas de solução para os 
casos apresentados  

 
Analisar a viabilidade 
mercadológica e social de 
novos modelos de negócios 
e oportunidades. 

 
- Interpretar as teorias e 
correlacionar com situações 
atuais. 
- Interagir com o ambiente 
interno e externo da 
empresa analisada. 
- Atuar em grupos de 
trabalho 
 

 
Trabalhos, desempenho 
em classe, estudo de 
caso, apresentação dos 
seminários.  
 

 
Clareza, objetividade e 
Precisão nas 
demonstrações 
elaboradas. 

 
Elaborar por escrito e 
apresentar verbalmente suas 
propostas de solução para os 
casos apresentados 

 
Interpretar o processo de 
inovação, sua organização e 
gerenciamento. 

 
- Interpretar as teorias e 
correlacionar com situações 
atuais. 
- Interagir com o ambiente 
interno e externo da 
empresa analisada. 
- Atuar em grupos de 
trabalho 
 

 
Trabalhos, desempenho 
em classe, estudo de 
caso, apresentação dos 
seminários.  
 

 
Clareza, objetividade e 
Precisão nas 
demonstrações 
elaboradas. 

 
Elaborar por escrito e 
apresentar verbalmente suas 
propostas de solução para os 
casos apresentados 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 Empreendedorismo, dando asas ao espírito empreendedor, Idalberto 
Chiavenatto, 3ª Ed, 2008 – Saraiva. 

 COSTA, Eliezer Arantes Da Costa. Gestão estratégica. 2ª. ed. São Paulo: 
SARAIVA, 2007. 

 Ribeiro, Antonio de Lima. Teorias da administração. São Paulo: Editora Saraiva, 
2003. 

 Maximiano, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução 
urbana à revolução digital, Antonio Cesar Amaru Maximiano.  6ª edição. São 
Paulo: Atlas, 2006. 

 
A “menção deverá expressar a evolução e o aproveitamento do aluno em competências, 
habilidades e atitudes”. 
 
“Os alunos que apresentarem dificuldades receberão orientações individualizadas do 
professor do componente curricular com vista a esclarecer suas dúvidas” 

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 27/02/2015 

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 


