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Etec Monsenhor Antonio Magliano 

Código: 088 Município: Garça 

Eixo Tecnológico: Controle e processos industriais 

Habilitação Profissional:  Técnico em Eletrônica 

Qualificação:  Técnica de Nível Médio de AUXILIAR TÉCNICO 

EM ELETRÔNICA 
Módulo: III 

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia. 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Adalberto Cristiano Leopoldo Alves Pazini 

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

- Estabelecer comunicação oral e escrita 
- Redigir procedimentos de trabalho 
- Redigir documentos 
- Preencher laudos técnicos 
- Emitir relatórios técnicos 
- Socializar o conhecimento 
- Comunica\r-se com clareza e precisão  
- Descrever procedimentos de trabalho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         

 
 
Componente Curricular: Linguagem, trabalho e tecnologia                                                                                                                   
Módulo:III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

              1- Analisar textos                      
técnicos/ comerciais da área de 
eletrônica, por meio de indicadores 
linguísticos e extralingüísticos; 
 

• 2- desenvolver textos 
técnicos aplicados à área de  
eletrônica de acordo com as 
normas e convenções;  

 
• 3- Pesquisar e analisar 

informações da área de 
eletrônica em diversas  fontes  
convencionais e eletrônicas; ( 
Projeto interdisciplinar) 

 
• 4- Definir procedimentos 

linguísticos que levem à 
qualidade nas atividades 
relacionadas com o público 
consumidor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 1-Utilizar recursos linguísticos de 
coerência e de coesão, visando 
atingir objetivos da comunicação  
relativa à área de eletrônica; 

 
• 2-Utilizar instrumentos-base da 

leitura e da redação técnica, como  
por exemplo,dicionários de língua 
e dicionários técnicos, gramáticas, 
manuais  e aplicativos de edição 
de texto; 
 

• 3- Aplicar dispositivos  da língua , 
especialmente as sinalizações do 
discurso citado e os recursos da 
pontuação; 
 

 

  
 
 

• 1 Conceituação de gêneros de 
discurso; 
 

•  2- Conceitos  de coerência e 
de coesão aplicados à análise 
e à produção de textos 
técnicos; 
 
 

• 3- Noções sobre teorias de 
tipologia textual; 
 

• 4- Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação 
de textos a diversas 
circunstâncias de 
comunicação; 

• 5- Editores eletrônicos de 
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• Identificar e aplicar elementos 

de coerência e de coesão, 
argumentos em artigos  e em 
documentação técnico-
administrativa; 
 
 

• 6- Constituir a tendência 
argumentativa para 
concepção de tese e supor 
filiações; 

 

• 4- Utilizar imagens como 
fotografia, pintura, charge, tira, etc, 
empregar recursos sonoros como 
música  e efeitos especiais ; 
manuseio de instrumentos etc.; 
 

• 5- Fazer apresentação oral e 
escrita de projeto de leitura, de 
intervenção na realidade, de 
pesquisa ( Projeto Interdisciplinar) 
 
 

• 6- Recorrer  às tecnologias de 
apoio  como projeção, 
retroprojeção, áudio, vídeo , 
multimídia e respectivas formas de 
representação do tipo Excel e 
Power Point. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

textos; 
 

• 6-Princípios de utilização de 
sistemas de correspondência 
eletrônica e de informações 
disponibilizadas em ambientes 
virtuais; 
 
 

• 7 – Trabalhos em equipe; 
 

• 8 - Interpretação de textos; 
 
 

• 9-  Projeto interdisciplinar. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Linguagem, trabalho e tecnologia                                                                                                                 
Módulo:III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

• 1-Utilizar recursos 
linguísticos de 
coerência e de 
coesão, visando 
atingir objetivos da 
comunicação  
relativa à área de 
eletrônica; 

 
 

 
 

• 1 Conceituação de 
gêneros de discurso; 
 

• 2- Conceitos  de 
coerência e de coesão 
aplicados à análise e 
à produção de textos 
técnicos; 

 
 
 

 
 

aulas expositivas,   
estudo dirigido, 
 pesquisa,  
trabalhos em equipe, 
 resoluções de exercícios na lousa, 
 apresentações de situações práticas e 
problemas; 
 Enfim, as aulas serão dialogadas, 
aproveitando a bagagem cultural do 
educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das 
mesmas. As habilidades serão trabalhadas 
com um aumento gradativo de suas 
complexidades e também será 
proporcionado ao aluno situações que lhe 
fornecerá “feedback”. 

 
 10 / 02 a 10/03 
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• 2-Utilizar 
instrumentos-base 
da leitura e da 
redação técnica, 
como por exemplo, 
dicionários de 
língua e dicionários 
técnicos, 
gramáticas, 
manuais  e 
aplicativos de 
edição de texto; 

 

• 3- Noções sobre 
teorias de tipologia 
textual; 

 
 

• 4- Parâmetros de 
níveis de formalidade 
e de adequação de 
textos a diversas 
circunstâncias de 
comunicação; 

 
 
 
 
 
 

aulas expositivas,   
estudo dirigido, 
 pesquisa,  
trabalhos em equipe, 
 resoluções de exercícios na lousa, 
 apresentações de situações práticas e 
problemas; 
 Enfim, as aulas serão dialogadas, 
aproveitando a bagagem cultural do 
educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das 
mesmas. As habilidades serão trabalhadas 
com um aumento gradativo de suas 
complexidades e também será 
proporcionado ao aluno situações que lhe 
fornecerá “feedback”. 

 
17 / 03 a 14 /04 
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• 3- Aplicar 
dispositivos  da 
língua , 
especialmente as 
sinalizações do 
discurso citado e os 
recursos da 
pontuação; 

 

• 5- Editores eletrônicos 
de textos; 

 
• 6-Princípios de 

utilização de sistemas 
de correspondência 
eletrônica e de 
informações 
disponibilizadas em 
ambientes virtuais; 

 
 
 
 
 

aulas expositivas,   
estudo dirigido, 
 pesquisa,  
trabalhos em equipe, 
 resoluções de exercícios na lousa, 
 apresentações de situações práticas e 
problemas; 
 Enfim, as aulas serão dialogadas, 
aproveitando a bagagem cultural do 
educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das 
mesmas. As habilidades serão trabalhadas 
com um aumento gradativo de suas 
complexidades e também será 
proporcionado ao aluno situações que lhe 
fornecerá “feedback”. 

 
28 /04 a 19/ 05 
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4- Utilizar imagens  como 
fotografia, 

pintura,charge,tira, etc; 

• 7 – Trabalhos em 
equipe; 

 
• 8 - Interpretação de 

textos; 
 
 

• 9-  Projeto 
interdisciplinar . 

 

aulas expositivas,   
estudo dirigido, 
 pesquisa,  
trabalhos em equipe, 
 resoluções de exercícios na lousa, 
 apresentações de situações práticas e 
problemas; 
 Enfim, as aulas serão dialogadas, 
aproveitando a bagagem cultural do 
educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das 
mesmas. As habilidades serão trabalhadas 
com um aumento gradativo de suas 
complexidades e também será 
proporcionado ao aluno situações que lhe 
fornecerá “feedback”. 

 
26 / 05 a 30 / 06 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Linguagem, trabalho e tecnologia                                                                                                                 
Módulo: III 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1- Analisar textos 
técnicos/ comerciais 
da área de 
eletrônica, por meio 
de indicadores 
linguísticos e 
extralinguísticos 
 

• 2- desenvolver 
textos técnicos 
aplicados à área de 
eletrônica de acordo 
com as normas e 
convenções;  

 
• 3- Pesquisar e 

analisar 
informações da 
área de eletrônica 
em diversas  fontes  
convencionais e 
eletrônicas; ( 
Projeto 
interdisciplinar) 

  1-Utilizar recursos 
linguísticos de coerência e 
de coesão, visando ao 
atingimento de objetivos da 
comunicação gramatical,; 

2-Utilizar instrumentos-base 
da leitura e da redação 
técnica, como  por 
exemplo,dicionários de 
língua e dicionários técnicos, 
gramáticas, manuais  e 
aplicativos de edição de 
texto; 

 

3- Aplicar dispositivos  da 
língua , especialmente as 
sinalizações do discurso 
citado e os recursos da 
pontuação; 

 

4- Utilizar imagens  como 
fotografia, pintura, charge, 

Produção de textos; 
 
 
 
Avaliação oral, pesquisa 
em grupo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretação de texto; 
 
 
 
Produção e interpretação 
de texto; 
 
 
 
Apresentação oral; 

 
Clareza, criticidade, 
pertinência e conclusão 
das informações 
pesquisadas; 
 
 
 
. Clareza, criticidade e 
organização na 
apresentação oral da 
pesquisa; 
 
 
 
 
 
Conhecimento, precisão, 
organização, clareza e 
criticidade; 
 
 
 
 

Apresentar os 
conhecimentos 
pesquisados, de forma 
clara e coerente. 
 
 
 
Ser claro, apresentar os  
resultados de forma lógica. 
 
 
 
 
 
 
Demonstração der 
organização, trabalhar de 
forma clara com técnica e 
lógica. 
 
 
 
 
Demonstrar conhecimento 
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• 4- Definir 

procedimentos 
linguísticos que 
levem à qualidade 
nas atividades 
relacionadas com o 
público consumidor. 
 

5-Identificar e aplicar 
elementos de coerência e 
de coesão, argumentos em 
artigos  e em 
documentação técnico-
administrativa; 

 
 

6- Constituir a tendência 
argumentativa para 
concepção de tese e supor 
filiações; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tira, etc, empregar recursos 
sonoros como música  e 
efeitos especiais ; manuseio 
de instrumentos etc.; 

 

5- Fazer apresentação oral e 
escrita de projeto de leitura, 
de intervenção na realidade, 
de pesquisa 

 

6- Recorrer  às tecnologias 
de apoio  como projeção, 
retroprojeção, áudio, vídeo , 
multimídia e respectivas 
formas de representação do 
tipo Excel e Power Point  

 

 

 

 
 
Clareza, criticidade, 
coerêcia, correção 
gramatical; 
 
 
 
 
 
 
 
 

técnico, de acordo com os 
critérios estabelecidos para 
a produção de textos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Revistas: Veja, Isto é, Época; 
 
- Jornais: O Estado de São Paulo/ Folha de S. Paulo; 
 
- Livro: Leitura e Produção de Texto: Programa Profissão;   
-    Internet. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Correção dos itens, enunciados, exercícios que foram apresentados de forma  
inadequada e / ou inserção daquilo que ficou incompleto 
Retomada dos conteúdos; exercícios de reforço, pesquisa extraclasse. 
 
 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Adalberto Cristiano Leopoldo Alves Pazini 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O Plano de Trabalho está de acordo com as propostas da CETEC, assim como do Plano 
Escolar da Unidade de Ensino. Os docentes preocuparam-se em apresentar as competências e 
habilidades relativas ao seu componente curricular, considerando as atribuições e 
responsabilidades estabelecidas para o Ensino Técnico de Nivel Médio e necessárias à 
continuidade de estudo e à formação do cidadão. Planejaram metodologias e instrumentos de 
avaliação compatíveis ao desenvolvimento de competências. 

Nome do coordenador: Paulo Sérgio de Castro 

 

Assinatura:   
 
 

Data: 25 / 03 / 2015         
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