
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SME/FUMEC 
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CAMPINAS- 

" PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS" 

 

PLANO DE ENSINO 

CURSO: Operador de Computador – M II 

PROFESSOR: Misael Victor Nicoluci, Luciana Paiva Meira    

ANO/SEMESTRE COMPONENTE CURRICULAR TURMA PERÍODO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

(prevista) 

2019/1º Sem Gestão de Negócios e o Mundo do 

Trabalho 

Centro/ 

Cambará 

Matutino 40ha 

 

I - EMENTA 

Informações sobre o mercado e o mundo do trabalho; trabalho em equipe; formas alternativas de geração de 

trabalho, renda com enfoque na juventude; organização, planejamento e controle do processo de trabalho; 

educação para o consumo; educação Fiscal. 

 

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

a) As exigências atuais do mercado de trabalho no Brasil,  

a importância da educação para a empregabilidade e do estudo contínuo, ao longo da vida,os desafios do 

processo de escolha profissional, transformações no mundo do trabalho 

b) Emprego e desemprego na atualidade 

c) Trabalho em equipe 

d)   Formas alternativas de geração de trabalho e renda 

e) Organização 

f)  Empreendedorismo e inovação 

f) Processo de trabalho, relações de trabalho e geração de renda 

empreendedorismo e inovação 

Competências Habilidades 

Saber sobre o mercado e o mundo do trabalho; 

Conhecer o trabalho em equipe; 

Compreender as formas alternativas de geração de 

trabalho e renda;     

Identificar uma organização, planejamento e 

processo de trabalho; 

Analisar a educação para o consumo; 

Conhecer  a educação fiscal.  

 

Usar  as informações  sobre o mercado e o mundo do 

trabalho. 

Aplicar  o trabalho em equipe. 

Interpretar  as formas alternativas de geração de 

trabalho e renda.   

Desenvolver o empreendedorismo.   

Examinar uma organização, planejamento e processo 

de trabalho. 

Descrever a educação para o consumo. 

Interpretar a educação fiscal. 
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g)Organização 

h)Processo administrativo e  de trabalho 

i) Educação para o consumo 

J) Educação fiscal 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

a) Exposição do conteúdo por meio de atividades que facilitem e estimulem a aprendizagem, buscando. 

a interação com os alunos;.  

b) Leitura   dirigida por textos;   

c) Análise e interpretação de textos e artigos; 

d) Aulas expositivas; 

e) Debates e discussão de Estudos de Casos, seminários; 

f) Exercícios em sala de aula.  

g) Filmes/Vídeos técnicos. 

h) Visitas técnicas que permitam o conhecimento da prática desenvolvidas pelas empresas visitadas.  

i) Apresentação de trabalho e pesquisas realizada pelos alunos, desenvolvendo a capacidade de se 

expressar publicamente. 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, Notebook, Data Show, Internet, Biblioteca, Revistas/ Artigos selecionados em fontes confiáveis 

referente ao conteúdo das aulas. Laboratório de informática. 

VI - AVALIAÇÃO 

a)  Avaliação  inicial 

Aplicação de questionário, desenvolvimento de temas dirigidos e outros instrumentos de sondagem contendo 

itens dos conteúdos básicos necessários ao curso, visando montar o perfil da sala (alunos) e adequar o plano 

estabelecido às características deste público. 

b) Avaliação Formativa  

Acompanhamento progressivo do aluno para o desenvolvimento das competências  esperadas para  

fornecer  informações sobre o seu desempenho. É com a avaliação formativa que o aluno toma conhecimento 

dos seus erros e acertos e encontra estimulo para continuar os estudos de forma sistemática Deverá  

acontecer na   forma de prova objetiva, dissertativa, trabalhos em grupo e seminários durante o curso e nas   

datas estabelecidas no calendário escolar.     

c) Avaliação Somativa  

Avaliação  individualou em duplas, ao final o curso, contemplando todo o conteúdo trabalhado, tendo como 

função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final de um curso ou unidade de ensino. 

Classificando os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. A  nota 

final é a média  das melhores notas das 3 avaliações.  

VII - BIBLIOGRAFIA 

CASTIGLIONI, José Antônio de Mattos, TANCREDI, Cláudio Tadeu. Organização Empresarial, 

Conceitos, Modelos, Planejamento, Técnicas de Gestão e Normas de Qualidade. Érica Saraiva: S.Paulo 

2014   

FARIAS, Cláudio V.S.Técnico em Administração Gestão e Negócios. Bookman: S.Paulo 2013  
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MASIERO, Gilmar. Administração de empresas: teoria e funções com exercícios e casos. 3ºed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

SOBRAL Felipe, PECI Alketa. Administração: Teoria e prática no contexto Brasileiro, S.Paulo: Pearson 

2013. 

 

VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01 

Aula inaugural  

Mensagem de boas vindas;  

Apresentação de Plano de Ensino;  

Objetivos da disciplina. Metodologia; 

Avaliações; Bibliografia;  

Cronograma aulas e apresentação 

discussãodo acordo Pedagógico. 

Boas Vindas;  

Elaboração na lousa do acordo pedagógico e 

apresentação e discussão com os alunos; 

Apresentação geral da disciplina; 

Anotar na lousa o programa e a bibliografia da 

disciplina. (Capítulos do livro a ser 

utilizado/material a   ser utilizado.  

02 

As exigências atuais do mercado de trabalho 

no Brasil,  

a importância da educação para a 

empregabilidade e do estudo contínuo, ao 

longo da vida,os  desafios do processo de 

escolha profissional, transformações no 

mundo do trabalho 

emprego e desemprego na atualidade. 

Aula expositiva para compreensão  de como  se 

apresenta a vida e o trabalho no modo de 

produção capitalista e, consequentemente, as 

nossas escolhas profissionais. 

 

03 

Continuação da aula anterior  Discussão e argumentação com participação dos 

alunos sobre a era da informação, das novas 

tecnologias e da globalização. 

Mudanças que ocorreram em nível global 

durante as últimas décadas: que   mundo e 

mercado de trabalho,as empresas preocupadas 

em serem competitivas, avanço das inovações 

tecnológicas e organizacionais. 

04 

Dinâmica sobre o  mundo e mercado de 

trabalho   

Apresentação de  um filme que mostre 

mudanças no mundo do trabalho e a reação dos 

sujeitos a essas mudanças, Também podem ser 

usadas fotografias de jornais ou revistas 

mostrando situações de trabalho em diferentes 

momentos do tempo. 

05 

Compreender as formas alternativas de 

geração de trabalho e renda     

 

Jovens das camadas populares (com baixa 

escolaridade e baixa qualificação) grande 

dificuldade de acessar o mercado de trabalho 

formal. Discussão e pesquisa das alternativas de 

geração de renda  

06 

Continuação da aula anterior. sobre formas e  

alternativas  de geração de trabalho e renda.    

Empreendedorismo  

Pesquisa na internet, discussão sobre currículo e 

entrevista de trabalho, nova  legislação 

trabalhista.   

Conceitos, exemplos e discussão de um estudo 

de caso. 

07 

Trabalho em equipe grupo ou uma sociedade, 

conceito,esforço coletivo para resolver um 

problema.  

Aula expositiva explicando  que o trabalho A 

denominação trabalho em equipe ou Surgimento 

do  trabalho em equipe.  

Trabalho em Equipe, Personalidade e 

Relacionamento. 
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08 

Empreendedorismo  e inovação  Definir e transformar uma oportunidade em um 

negócio, planejamento e um negócio, vantagens 

e desvantagens de ter um negócio próprio.  . 

09 
Dinâmica de grupo trabalho em equipe    Divisão da classe em grupos  de 3 alunos, 

explicação da dinâmica, aplicação e avaliação.   

10 
Avaliação  Aplicação e correção 

11 

Organização empresarial  fundamentos da 

administração  

Empresa; elementos e recursos; pessoa 

jurídica.Administração sobre a perspectiva de 

gestão e operacional. 

 

12 
Organização empresarial Missão da empresa, constituição tipos de 

empresa,  legalização. 

13 
Organização empresarial Forma jurídica das empresas  

14 Processo de administração  Planejar, organizar, dirigir e controlar   

15 
Avaliação  Aplicação e correção 

16 

Educação para o consumo; 

.  

 

Pesquisa sobre instituto Akatuque  trabalha com 

educação para o consumo consciente, 

Forma de consumir e educar para o consumo 

consciente.  

17 
Exercício prático de fixação de conceitos    Estudo de caso em duplas  

18 

Educação fiscal.  

 

Difundir a importância dos conceitos sobre as 

questões tributárias,  conceitos de cidadania e 

ética. 

19 
Avaliação  Aplicação e correção 

20 
Aula final  Avaliação da disciplina  

 

 

Assinatura professores 

 

 

 

Luciana Paiva Meira 

 

 

 

 

Misael Victor Nicoluci 

 

Data: 

Assinatura POAs 

 

 

 

Fernando Elias Borges 

 

 

 

 

Ricardo Augusto Bueno 

 

Data: 

Assinatura OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Regina Pinheiro 

 

Data: 

 

 


