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I – Competências e respectivas habilidades e valores1 

1- Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas 

 
- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica 
de documentos de natureza diversa. 
- Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e 
interesses dos seus emissores. 
- Avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes. 
- Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes 
linguagens. 
a) Orientar-se pelos valores da ética e da cidadania. 
b) Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade no convívio com as pessoas 

e com outras culturas. 
 
 
 

                                                 
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Médio 



 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

2- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos 
 
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar.  
- Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas, 
depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações 
desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da pesquisa. 
 
a) Valorização da aprendizagem e da pesquisa. 
 

3- Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e a dos outros 
 
- Identificar os processos sociais que orientam a dinâmica dos diferentes grupos de 
indivíduos. 
- Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, folclore para compreensão da formação 
das identidades. 
- Reconhecer fatores sociais, políticos, econômicos, culturais que interferem ou 
influenciam nas relações humanas. 
- Auto-observar-se, auto-analisar-se e auto-avaliar-se estabelecendo a relação entre a 
herança genética e a influência dos processos sociais na construção da identidade 
pessoal e social. 
 
a) Interesse em se auto-conhecer, e em conhecer os outros. 
b) Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais. 
c) Proceder com justiça e equidade. 

4- Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores que 
nela intervêm como produtos da ação humana. 
 
- Identificar as condições em que os indivíduos podem atuar mais significativamente 
como sujeitos ou mais significativamente como produtos dos processos históricos. 
- Distinguir elementos culturais de diferentes origens e identificar e classificar processos 
de aculturação. 
- Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
 
a) Interesse pela realidade em que vive. 
b) Valorização da colaboração de diferentes povos, etnias, gerações na construção do 

patrimônio cultural da Humanidade. 

5- Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema 
 
- Situar determinados fenômenos, objetos, pessoas, produções da cultura em seus 
contextos históricos. 
- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de 
sucessão e/ou de    simultaneidade.  
- Comparar problemáticas atuais com as de outros momentos históricos.  
- Comparar, classificar, estabelecer relações, organizar e arquivar dados   experimentais 
ou outros. 
- Utilizar-se de referências científicas, tecnológicas, religiosas e da cultura popular e 
articular essas diferentes formas de conhecimento. 
- Distinguir os diferentes processos de Arte, identificar seus instrumentos de ordem 
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material e ideal e percebê-los como manifestações socioculturais e históricas. 
 
a) Valorização dos procedimentos de planejamento, a organização e a avaliação na 

obtenção de resultados esperados. 
b) Valorização da pesquisa como instrumento de ampliação do conhecimento para a 

resolução de problemas.  
c) Reconhecimento de sua responsabilidade no acesso, na produção, na divulgação e 

na utilização da informação. 

6- Estratégias de enfrentamento dos problemas, na sua resolução, pesquisar, 
reconhecer e relacionar: a) as construções do imaginário coletivo; b) elementos 
representativos do patrimônio cultural; c) as classificações ou critérios organizacionais, 
preservados e divulgados no eixo espacial e temporal; d) os meios e instrumentos 
adequados para cada tipo de questão 
 
- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.  
- Identificar, localizar e utilizar, como campo de investigação, os lugares de memória e 
os conteúdos das produções folclóricas e ficcionais em geral. 
- Identificar e valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos de 
diferentes sociedades, épocas e lugares, compreendendo critérios e valores 
organizacionais culturalmente construídos. 
- Consultar Bancos de Dados e sites na Internet. 
- Estabelecer objetivos, metas e etapas direcionadas para a resolução da questão. 
- Planejar e executar procedimentos selecionados. 
- Valorização das técnicas de pesquisa, planejamento, organização e avaliação. 
Reconhecimento da importância de utilizar fontes de informação variadas. 

7- Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, 
entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de 
paradigmas e percebendo seu papel na vida humana em diferentes época e em suas 
relações com as transformações sociais. 
- Reconhecer e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e 
intervenção e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático. 
- Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais. 
- Comparar e relacionar as característica, métodos, objetivos, temas de estudo, 
valorização e aplicação etc. das ciências na atualidades e em outros momentos. 
- Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos 
processos sociais. 
- Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e 
relacionar questões sociais e ambientais. 
- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com 
o passado. 
- Saber distinguir variantes linguísticas e perceber como refletem formas de ser, pensar 
e produzir. 
a) Criticidade diante das informações obtidas. 
b) Gosto pelo aprender e pela pesquisa. 
c) Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de 

problemas. 
d) Respeito aos princípios da ética e aos   direitos e deveres de cidadania. 
e) Respeito ao patrimônio cultural nacional e estrangeiro. 
f) Interesse pela realidade em que vive. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

1   CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE GLOBAL: 
Novas tecnologias de informação, comunicação e transporte 
Economia globalizada, cultura mundializada e novas formas 
de dominação imperialista 
Hábitos, estilos de vida, mentalidades: mudanças, rupturas 
e permanências 

 

Aula dialogada, estudo e interpretação de textos e 
figuras. 
Atividades interdisciplinares: Trote Solidário e Santidade 
da Mulher.  

 
09 / 02 a 20 / 02 
23 / 02 a 27 / 02 
02 / 03 a 13 / 03 

O trabalho na cidade e no campo: mudanças, rupturas e 
permanências 
Contrastes econômicos e sociais 

      Tendências, organizações e conflitos políticos nos tempos da 
globalização 
 

Filmes, pesquisas em jornais e revistas, atividade escrita. 
Atividade interdisciplinar: Dia da Água. 

 
16 / 03 a 27 / 03 
30 / 03 a 10 / 04 
13 / 04 a 24 / 04 

2 AS ORIGENS DA SOCIEDADE TECNOLÓGICA ATUAL: 
Revolução Industrial: sistema fabril e classe operária 

    Tempo da natureza e tempo do relógio: mecanização e 
fragmentação do tempo, do trabalho e do homem 
 

Estudo e interpretações de textos e figuras, filme e 
trabalho em grupo. 
Atividade interdisciplinar: Semana Paulo Freire 

 
27 / 04 a 08 / 05 
11 / 05 a 29 / 05 

 

                                                 
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada conhecimento  
3 Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio” 
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O liberalismo 
A 2ª e a 3ª Revoluções Industriais 
O fordismo e o taylorismo 
Movimentos operários e camponeses (fundamentação 
teórica, organização e luta) 

 

Pesquisa, documentários, atividade escrita. 

 
01 / 06 a 12 / 06 
15 / 06 a 26 / 06 
26 / 06 a 07 / 07 

3- O BRASIL NA ERA DAS MÁQUINAS - FINAL DO 
SÉCULO XIX A 1930 
Abolição da escravidão e imigração 
Formação da classe operária: condições, organização e luta 
Propriedade da terra, poder, transformações nas relações 
de trabalho no campo 

     Lutas camponesas e experiências coletivas de apropriação e 
exploração da terra 
 

Aula dialogada, estudo e interpretação de textos, 
atividade escrita. 
Atividade Interdisciplinar: Semana do Folclore 

 
07 / 07 a 31 / 07 
03 / 08 a 14 / 08 
17 / 08 a 28 / 08 
31 / 08 a 04 / 09 

4- OS PERÍODOS DEMOCRÁTICOS 
Características comuns e peculiaridades 
Constituições, partidos políticos, características dos 
processos eleitorais e do exercício dos três poderes 

     Modelos econômicos, questões sociais, participação política e 
luta pela cidadania 
 

Pesquisa em jornais e revistas, debate, trabalho em 
grupo. 
Atividade interdisciplinar: Semana da Pátria. 

 
08 / 09 a 11 / 09 
14 / 09 a 25 / 09 
28 / 09 a 02 / 10 

.5-  DITADURAS: VARGAS E MILITAR 
Características comuns e peculiaridades dos dois períodos 
Os contextos nacional e internacional em cada um dos 
períodos 
Industrialização, trabalho  

    Atuação política: repressão e resistência 
 

Filme, documentários, estudo e interpretação de textos, 
atividade escrita. 
Atividades interdisciplinares: Expotec, Halloween e 
Consciência Negra.  

05 / 10 a 23 / 10 
26 / 10 a 13 / 11 
16 / 11 a 27 / 11 
30 / 11 a 11 / 12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

 

Compreender os elementos   
cognitivos, afetivos, físicos,  
sociais e culturais que  
constituem a identidade  
própria e a dos outros 

 
- Identificar os processos sociais -
Utilizar dados para compreensão da 
formação das identidades. 
-Reconhecer fatores sociais, políticos, 
econômicos, culturais que interferem 
ou influenciam nas relações 
humanas. 
- Auto-observar-se, auto-analisar-se e 
auto-avaliar-se estabelecendo a 
relação da influência dos processos 
sociais na construção da identidade 
pessoal e social. 
 

 
Comparar textos, fotos e 
depoimentos e elaborar 
relatórios escritos. 

 
- clareza, coesão e 
criticidade. 

 
Síntese escrita 
demonstrando interesse em 
se auto-conhecer, em 
conhecer os outros e 
respeito às diferenças 
pessoais, sociais e culturais. 
 
 
 

 
Compreender a sociedade,  
sua gênese, sua 
transformação e os múltiplos 
fatores que nela intervêm 
como produtos da ação 
humana. 
 

 
- Identificar as condições em que os 
indivíduos podem atuar mais 
significativamente como sujeitos ou 
produtos dos processos históricos. 
- Distinguir elementos culturais de 
diferentes origens e identificar e 
classificar processos de aculturação. 
- Identificar as relações existentes 

 
Analisar eventos, 
processos ou produtos 
culturais. 
Debates, relatórios 
escritos. 

 
Precisão, 
complexidade e 
clareza. 

 
Síntese demonstrando 
Interesse pela realidade em 
que vive, valorização da 
colaboração de diferentes 
povos, etnias, gerações na 
construção do patrimônio 
cultural. 
 

                                                 
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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entre os diferentes tipos de sociedade 
e seu desenvolvimento científico e 
tecnológico. 

 
Sistematizar informações 
relevantes para a 
compreensão da situação-
problema 
 

 
- Situar determinados fenômenos, 
objetos, pessoas, produções da 
cultura em seus contextos históricos. 
- Situar os momentos históricos nos 
diversos ritmos da duração e nas 
relações de sucessão e/ou de    
simultaneidade.  
- Comparar problemáticas atuais com 
as de outros momentos históricos.  
- Comparar, classificar, estabelecer 
relações, organizar e arquivar dados. 
- Utilizar-se de diferentes referências 
e articula-las com diferentes formas 
de conhecimento. 
- Distinguir processos e identificar 
seus instrumentos de ordem material 
e ideal e percebê-los como 
manifestações socioculturais e 
históricas. 

 
Propor projetos técnico-
científicos. 
Atividades escritas 
elaboradas em grupo. 

 
Criatividade, espírito 
analítico, clareza e 
responsabilidade. 

 
Desempenho que evidencia 
a valorização dos 
procedimentos de 
planejamento, a organização 
e a avaliação na obtenção 
de resultados. 
Reconhecer sua 
responsabilidade no acesso, 
na produção, na divulgação 
e na utilização da 
informação. 
 

 
Estratégias de 
enfrentamento dos 
problemas, na sua 
resolução, pesquisar, 
reconhecer e relacionar: 
as construções do 

 
- Comparar problemáticas atuais e de 
outros momentos históricos.  
- Identificar, localizar e utilizar, como 
campo de investigação, os lugares de 
memória e os conteúdos das 
produções folclóricas e ficcionais em 

 
A partir de determinada 
situação-problema: 
consultar diferentes 
fontes e órgãos de 
informação e aplicá-las 
na compreensão de 

 
Responsabilidade, 
complexidade, clareza. 

 
Planejar e executar 
procedimentos selecionados. 
Valorização das técnicas de 
pesquisa, planejamento, 
organização e avaliação. 
Reconhecimento da 
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imaginário coletivo; 
elementos representativos 
do patrimônio cultural; as 
classificações ou critérios 
organizacionais, 
preservados e divulgados 
no eixo espacial e 
temporal; os meios e 
instrumentos adequados 
para cada tipo de questão. 
 

geral. 
- Recorrer a teorias, metodologias, 
tradições, costumes, literatura, 
crenças e outras expressões de 
culturas – presentes ou passadas – 
como instrumentos de pesquisa e 
como repertório de experiências de 
resolução de problemas. 
- Identificar e valorizar a diversidade 
dos patrimônios etnoculturais e 
artísticos de diferentes sociedades, 
épocas e lugares, compreendendo 
critérios e valores organizacionais 
culturalmente construídos. 
-Identificar regularidades e diferenças 
entre os objetos de pesquisa. 
-Consultar Bancos de Dados e sites 
na Internet. 
- Identificar diferentes metodologias, 
sistemas, procedimentos e 
equipamentos e estabelecer critérios 
para sua seleção e utilização 
adequada. 
- Estabelecer objetivos, metas e 
etapas direcionadas para a resolução 
da questão. 
-  Identificar e levantar recursos. 
 

problemas. importância de utilizar fontes 
de informação variadas. 
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Compreender as ciências, 
as artes e a literatura 
como construções 
humanas, entendendo 
como elas se 
desenvolveram por 
acumulação, continuidade 
ou ruptura de paradigmas 
e percebendo seu papel 
na vida humana em 
diferentes época e em 
suas relações com as 
transformações sociais 

 
- Reconhecer e utilizar as ciências, 
artes e literatura como elementos de 
interpretação e intervenção e as 
tecnologias como conhecimento 
sistemático de sentido prático. 
- Perceber que as tecnologias são 
produtos e produtoras de 
transformações culturais. 
- Comparar e relacionar as 
característica, métodos, objetivos, 
temas de estudo, valorização e 
aplicação etc. das ciências na 
atualidades e em outros momentos. 
- Comparar criticamente a influência 
das tecnologias atuais ou de outros 
tempos nos processos sociais. 
- Utilizar elementos e conhecimentos 
científicos e tecnológicos para 
diagnosticar e relacionar questões 
sociais e ambientais. 
- Posicionar-se diante de fatos 
presentes a partir da interpretação de 
suas relações com o passado. 
 

 
- Analisar um 
determinado processo 
histórico, comparar com 
outros semelhantes e 
criticar seus 
desdobramentos. 

 
Espírito analítico, 
coesão, clareza. 

 
a) Interesse pela 

realidade em que 
vive. 

b) Criticidade diante das 
informações obtidas. 

c) Gosto pelo   aprender 
e pela pesquisa. 

d) Valorização dos e 
das tecnologias que 
possibilitam a 
resolução de 
problemas. 

e) Respeito aos 
princípios da ética e 
aos   direitos e 
deveres de 
cidadania.  

f) Respeito ao 
patrimônio cultural 
nacional e 
estrangeiro. 

  

 Indicadores, instrumentos, critérios e evidências deverão ser identificados por competência/habilidade (vide “Subsídios para a elaboração do 
Plano de Trabalho Docente”).
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

AZEVEDO, Gislane C. e SERIACOPI, Reinaldo. História em Movimento. São Paulo: Ática, 2011. 

FIGUEIRA, Divalte Garcia. História: Série Novo Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 

DAENS: um grito de justiça. Filme belga, 1995. 

Jornal FOLHA DE S. PAULO 

NASCIMENTO, Aurélio Eduardo e BARBOSA, José Paulo. Trabalho: História e tendências. 

São Paulo: Ática, 2004. 

PELLEGRINI, Marco. Novo Olhar História. 2 ed. São Paulo: FTD, 2013. 

VEJA. São Paulo: Editora Abril, revista semanal. 
 

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

METAS – 2015 
1. Aumentar o produto da ETEC MAM em 2015 de 77% para 80%. 

2. Aperfeiçoar o sistema de monitoria no ensino médio e integrado e aplicar nos cursos 

técnicos durante o ano de 2015. 

3. Conscientizar 100% da comunidade escolar quanto ao uso racional da energia elétrica e 

da água, durante o ano de 2015 incluindo a abordagem de aspectos relacionados à 

saúde individual e coletiva. 

4. Solicitar junto aos órgãos competentes (Estaduais e Municipais) a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no ano de 2015; 

5.  Dar continuidade aos projetos culturais da ETEC MAM, contribuindo para o 

desenvolvimento social e intelectual da comunidade escolar. 

Elaboração de pesquisa e trabalhos escritos. 

Leitura e interpretação de textos diferenciados. 

Filmes e documentários, 

Apresentação de relatórios. 

Observação direta do desempenho do aluno. 

Empenho, participação e desenvolvimento das atividades propostas em sala de aula. 

Participação Projeto Interdisciplinar proposto pela ETEC: “Soldados do Meio Ambiente.” 

Leitura e interpretação de textos diferenciados. 

Filmes e documentários, 

Apresentação de relatórios. 
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Observação direta do desempenho do aluno. 

Empenho, participação e desenvolvimento das atividades propostas em sala de aula. 

Participação nos seguintes projetos desenvolvidos pela escola: “Soldados do Meio Ambiente” e 
“Informática Consciente”. 

 
 

VI – Identificação: 
 
 
 
Professor: Cleuza Maria Ribeiro da Silva Wargaftig                                              Data: 10/03/2015 

 
 

VII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015       
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Motivo da ausência do professor: 
 
 

Data da ausência: 
 

 

Turma(s):  Segundas séries do Ensino Médio 
 

Atividades: 
1 - Uso dos livros didáticos adotados na escola. 
2 - Análise e interpretação de leitura complementar contida no final de cada 
capítulo, do livro citado acima. 
3 - Discussão em grupo sobre os projetos desenvolvidos na escola e elaboração 
de síntese escrita ao final da aula. 
4 - Problematização junto aos alunos, das atividades interdisciplinares 
desenvolvidas pela ETEC. 
5 - Pesquisa em jornais e revistas existentes na biblioteca da escola, dos fatos e 
acontecimentos políticos, econômicos, sociais e culturais mais importantes da 
atualidade. 
6 - Resolução de exercícios no Portal Clickideia, do conteúdo proposto em sala de 
aula. 
7 - Elaboração de trabalhos de pesquisa no Portal Clickideia, referente ao tema 
abordado em sala de aula. 

ETEC Monsenhor Antonio Magliano 

Código: 088 Município: Garça – S.P. 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Componente Curricular: História Séries: 2º A e B  

C.H. Semanal: 02 Professor: Cleuza Maria Ribeiro da Silva Wargaftig 

Plano de Atividade Extra – 2015 

 
Ensino Médio 
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8 - Leitura, interpretação e discussão de textos extraídos do Jornal O Mundo 
Jovem. 
9 - Uso do laboratório de Informática, para o aprofundamento e a problematização 
das questões levantadas pelos alunos, no transcorrer das aulas. 
10 - Elaboração de redações sobre os principais temas da atualidade. 
 

Competência(s) / habilidade(s) / valores: 

1 – Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e 

integradora de percepção, organização e representação do mundo e da própria 

identidade. 

- Utilizar a representação simbólica como forma de expressão de conhecimentos, 

experiências etc.- Descrever, narrar, relatar, questionar, problematizar, 

argumentar, apresentar soluções, conclusões, etc. 

- Elaborar e/ou fazer uso de textos (escritos, orais, iconográficos) pertinentes a 

diferentes instrumentos e meios de informações e formas de expressão, tais como 

jornais, quadrinhos, charges, murais, cartazes, dramatizações, home page, 

poemas, monografias, cartas, ofícios, abaixo - assinados, propaganda, expressão 

corporal, jogos, música etc. 

- Identificar e/ou utilizar fontes e documentos pertinentes à obtenção de 

informações desejadas. 

2 - Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e 
suas manifestações específicas. 
 
- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e 
crítica de documentos de natureza diversa. 
- Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de 
vida e interesses dos seus emissores. 
- Avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes. 
- Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes 
linguagens. 
 
A) Orientar-se pelos valores da ética e da cidadania. 
B) Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade no convívio com as 
pessoas e com outras culturas. 
   
3 - Colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e 
expressão. 
 
- Interpretar textos e discursos reconhecendo, nas diferentes formas de 
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expressão, os objetivos, as intenções, os valores implícitos, as mensagens 
subliminares, a filiação ideológica de seu autor. 
- Utilizar categorias e procedimentos próprios do discurso científico, artístico, 
literário ou outros.  
- Acionar, selecionar, organizar e articular conhecimentos para construir 
argumentos e propostas. 
 
a) Iniciativa 
b) Criticidade   
c) Independência na emissão e recepção da informação 
 

Descrição: 
 
Na ausência do professor titular, o professor substituto irá desenvolver as 
atividades programadas no presente plano, utilizando os recursos disponíveis na 
escola, de acordo com a realidade e as necessidades de cada turma. 
 
 
 

Recursos Necessários: 
 
- Quadro de giz 
- Biblioteca 
- Laboratório de Informática 
- Livro Didático  
- Jornais e Revistas 
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