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

• Utilizar meios e veículos de comunicação. 
• Elaborar informes e relatórios. 
• Planejar a comunicação com o mercado. 
• Elaborar contratos, requerimentos, memorandos e demais documentos 

formais. 
• Elaborar documentos comerciais e de comunicação empresarial. 
• Utilizar equipamentos e softwares para a comunicação empresarial. 
• Preencher e digitar textos, cartas, planilhas, propostas e contratos 

diversos. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas  do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:        Linguagem, Trabalho e  Tecnologia                                Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar textos técnicos/ comerciais 
da área de administração, por meio 
de indicadores linguísticos e de 
indicadores extralinguísticos.  
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver textos técnicos 
aplicados à área de Administração 
de acordo com normas e 
convenções específicas.  
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
2.3 

Utilizar recursos linguísticos de coerência 
e de coesão, visando atingir objetivos da 
comunicação comercial relativos à área 
de Administração.  
 
  
 
 
 
 
 
Utilizar instrumentos da leitura e da 
redação técnica, direcionadas à área de 
Administração.  

 
Identificar e aplicar elementos de 
coerência e de coesão em artigos e em 
documentação técnico-administrativa 
relacionada à área de Administração.  

 
Aplicar modelos de correspondência 
comercial aplicado à área de 

   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudos de textos técnicos/ comerciais 
aplicados à área de Gestão e 
Negócios, através de:  
• indicadores linguísticos: vocabulário; 
morfologia; sintaxe; semântica; grafia; 
pontuação; acentuação, etc.  
• indicadores extralinguísticos: efeito 
de sentido e contextos socioculturais; 
modelos preestabelecidos de produção 
de texto. 
 
Conceitos de coerência e de coesão 
aplicadas à análise e a produção de 
textos técnicos específicos da área de 
Gestão e Negócios: ofícios; 
memorandos; comunicados; cartas; 
avisos; declarações; recibos; carta-
currículo; curriculum vitae; relatório 
técnico; contrato; memorial descritivo; 
memorial de critérios; técnicas de 
redação, ata. 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pesquisar e analisar informações da 
área de Administração em diversas 
fontes convencionais e eletrônicas.  
 
 
 
 
 
Definir procedimentos linguísticos 
que levem à qualidade nas 
atividades relacionadas com o 
público consumidor.  
 

 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
4.1 
 
4.2 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 

Administração. 
  
Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas.  
 
Aplicar conhecimentos e regras 
linguísticas na execução de pesquisas 
específicas da área de Administração.  
 
 
Comunicar-se com diferentes públicos.  
 
Utilizar critérios que possibilitem o 
exercício da criatividade e constante 
atualização da área.  
 
 Utilizar a língua portuguesa como 
linguagem geradora de significações, 
que permita produzir textos a partir de 
diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais. 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
Parâmetros de níveis de formalidade e 
de adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação  
 
 
 
 
 
 
Princípios de terminologia aplicados à 
área de Administração: glossário com 
nomes e origens dos termos utilizados 
na área de administração; 
apresentação de trabalhos de 
pesquisas; orientações e normas 
linguísticas para a elaboração do 
trabalho para conclusão de curso. 
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Docente: Sueli Seiscentos 
Curso : Técnico de Administração   Módulo : I 
Componente  Curricular : Linguagem, Trabalho e Tecnologia          
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvo lvimento 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáti cos Cronograma / Dia e Mês 

1. Utilizar recursos 
linguísticos de coerência 
e de coesão, visando atingir 
objetivos da comunicação 
comercial relativos à área 
de Administração 

 
1. Estudos de textos técnicos/ 
comerciais aplicados à área de 
Administração, através de:  
• indicadores linguísticos: 
vocabulário; morfologia; 
sintaxe; semântica; grafia; 
pontuação; acentuação, etc.  
• indicadores extralinguísticos: 
efeito de sentido e contextos 
socioculturais; modelos 
preestabelecidos de produção 
de texto. 
 

 

Aula Expositiva com Recurso audiovisual.  
Exercícios/ Atividades Práticas; fornecendo, 
vocabulário, conceito e material (textos e 
atividades) para a leitura e interpretação de 
textos bem como para a análise de gramática 
aplicada da área de Gestão. 
 
 

 
24 /07 a 26 /08 
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2.1 Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica, 
direcionadas à área de 
Administração. 
 
2.2 Identificar e aplicar 
elementos de coerência e 
de coesão em artigos e em 
documentação técnico-
administrativos relacionados 
à área de Administração 
 
2.3Aplicar modelos de 
Correspondência comercial 

aplicado à área de 
Administração. 

 

 
2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicadas à análise e a 
produção de textos técnicos 
específicos da área de 
Administração: ofícios; 
memorandos; comunicados; 
cartas; avisos; declarações; 
recibos; carta-currículo; 
curriculum vitae; relatório 
técnico; contrato; memorial 
descritivo; memorial de 
critérios; técnicas de redação. 
 
Competência nº 2 

 

Aula Expositiva com utilização de Recurso 
Multimídia; 
Atividades práticas, no laboratório de 
Informática, de elaboração de 
Correspondências. 
Atividades de Comunicação Oral 
Vídeo: Comunicação Oral no Mundo do 
Trabalho – Núcleo Básico – Centro Paula 
Souza 
 

 
02 /09  a 23 /09 

 
3.1 Selecionar e utilizar 
fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas. 
 
3.2 Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na 
execução de pesquisas 
específicas da área de 
Gestão e Negócios 
 

3. Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação de 
textos a diversas 
circunstâncias de comunicação 
 

Competência nº 3 

Aulas Expositivas com Recurso Multimídia; 
Produção, leitura e compreensão de 
diferentes tipos de textos Atividades 
individuais e em grupo de construção de 
textos. 
 
 

 
30 /10  a 04 /11 
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4.1Comunicar-se com 
diferentes públicos. 
 
4.2 Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área. 
 
4.3Utilizar a língua 
portuguesa como linguagem 
geradora de significações, 
que permita produzir textos 
a partir de diferentes ideias, 
relações e necessidades 
profissionais. 
 

4. Princípios de terminologia 
aplicados à área de 
Administração: glossário com 
nomes e origens dos termos 
utilizados pela Administração; 
apresentação de trabalhos de 
pesquisas; orientações e 
normas linguísticas para a 
elaboração do trabalho para 
conclusão de curso. 
 

Competência nº 4 

Aulas Expositivas com Recurso Multimídia; 
Atividades de apresentação de trabalhos e 
construção de pesquisas 
Exercícios de construção e entendimento de 
glossário. 
Estudo em grupo para interpretação de 
textos. 

 
11 / 11 a 12 / 12 

 
 
____________________________                                                                                ____________________________________ 

Assinatura do professor                                                                                         Assinatura do coordenador de curso  
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnol ogia                                                       Módulo: I 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio  Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Analisar textos 
técnicos/ comerciais da 
área de Administração, 
por meio de indicadores 
linguísticos e de 
indicadores 
extralinguístico. 
 
 

 
Discernir os elementos de 
um texto seja ele 
narrativo, descritivo, 
dissertativo ou 
argumentativo. Produzir 
diversos tipos de textos. 
Demonstrar clareza de 
ideias diante do conteúdo 
transmitido. 

 
Observação direta; 
Atividades Individuais e 
em grupo; 
Participação em aula; 
Elaboração de textos. 

Clareza e organização 
de ideias, coerência com 
a realidade, participação, 
cooperação, interesse, 
iniciativa. 
 
 
 

Identificar os diferentes 
tipos de textos; 
Construção de textos. 
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e 
atividades 
Propostas. 

2. Desenvolver textos 
técnicos aplicados à área 
de Administração de 
acordo com normas e 
convenções específicas. 

Produzir os diferentes 
tipos de textos com 
clareza e coerência 
aplicando normas 
gramaticais. 

Observação direta; 
Atividades Individuais e 
em Grupo; 
Elaboração de 
correspondências de 
maneira clara e 
coerente; 
Avaliação escrita 
individual; 
Participação em aula. 

Participação, 
cooperação, interesse, 
coerência e 
aplicabilidade da língua 
na escrita, organização 
de ideias. 

Construção de diferentes 
tipos de 
correspondências 
técnicas;  Elaboração de 
textos coesos e 
coerentes; 
 Desempenho 
satisfatório nas 
avaliações e atividades 
Propostas. 

3. Pesquisar e analisar 
informações da área de 

Estruturar dados, 
informações e conceitos, 

Observação direta; 
Atividades individuais e 

Viabilidade, participação, 
interesse, iniciativa, 

Estruturar e planejar 
dados e informações 
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Administração em 
diversas fontes 
convencionais e 
eletrônicas. 

viabilizando a construção 
dos textos; 
 Apresentar de forma 
clara o 
Conhecimento aprendido, 
mediante textos. 

em grupo; 
Participação em aula; 
Relatórios de 
laboratórios, artigos e 
visitas. 

criatividade, aplicação de 
normas técnicas. 

coletadas. 

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

 

Viabilizar a apresentação 
de temas, leituras, 
pesquisas, utilizando as 
regras para uma 
apresentação de 
seminário; 
Apresentar de forma clara 
o 
Conhecimento aprendido. 

Observação direta; 
Atividades individuais e 
em grupo; 
Participação em aula; 
Relatórios técnicos; 
Avaliação individual 
escrita. 

Viabilidade, participação, 
interesse, iniciativa, 
criatividade, aplicação de 
normas técnicas. 

Produzir textos e 
relatórios; 
 Elaboração de textos  
coesos e coerentes; 
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e 
atividades 
Propostas. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusiv e bibliografia)  
MEGID, Cristiane Maria, CAMPARA, Suely Betanho – Núcleo básico: linguagem, 
trabalho e tecnologia. – São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011. (Coleção 
Técnica Interativa. Série Núcleo Básico, v. 2) 
INFANTE, Ulisses, CIPRO NETO, Pascoale. – Gramática da Língua Portuguesa. 
– São Paulo: Scipione, 2012 
NOGUEIRA, Sérgio. – Simplificando o Português. São Paulo: Gold Editora, 2012 
(Coleção Simplificando o Português, v, 1,2 e 4 – cd: 2,3 e 4) 
Site: Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro da USP. 
Vídeos Núcleo Básico – Centro Paula Souza – Comunicação Oral e Escrita no 
Mundo do Trabalho 
Textos e Artigos da área para aplicar ao conteúdo. 

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

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a 
dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, 
constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que 
estas forem constatadas.  

A recuperação paralela é destinada aos alunos que apresentem dificuldades de 
aprendizagem não superadas no cotidiano escolar, necessitando, portanto, de uma 
orientação para o estudo paralelo às aulas regulares.  

 
 
 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Sueli Seiscentos 

Assinatura:  Sueli Seiscentos                                                               Data: 10/08/2013 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o 
componente curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de 
acordo com o plano de curso nº 206 de 12/09/2012. 

Nome do coordenador(a): Jurandir Roberto Fernandes 

Assinatura:                                                                                        Data: 13/08/2013       

 
 
 
 


