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UC 1: Organizar e executar atividades de apoio aos processos da Organização CH:  84 
 

Situação de Aprendizagem 1:  Planejamento, organização, direção e controle de atividades relacionadas as rotinas do 
assistente administrativo. 
Carga horária prevista: 48 h  

Número de aulas: 
 12  

A situação de aprendizagem será realizada tendo por base uma simulação de um ambiente de trabalho característico da atuação do assistente 
administrativo, na qual são mobilizados os elementos de competência referentes aos indicadores 1 e 2 dessa Unidade Curricular.  

Divididos em grupo, os alunos deverão, no âmbito da simulação proposta, recriar o ambiente corporativo onde atuarão como assistentes 
administrativos e responder às problemáticas apresentadas. É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os 
recursos a serem utilizados, para que os alunos consigam planejar e executar as atividades propostas.  

A cada finalização de aula ou de uma situação de aprendizagem, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o 
atendimento aos indicadores, de forma a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de maneira processual e individual.  

Indicadores 

• Recebe e dá encaminhamento às solicitações recebidas dos diversos setores da organização, observando sua estrutura, seus processos 
internos e interfaces.  

• Atende clientes internos e externos colaborando para o fluxo, sigilo e correção das informações, registrando necessidades e dando retorno 
às solicitações. 

Elementos 

Conhecimentos 

• Noções da evolução histórica da 
administração: administração científica, 

Habilidades 

• Organizar o ambiente de trabalho; 

Atitudes/Valores 

 

• Apresentação pessoal; 

CURSO:  Assistente Administrativo   Carga horária:  160 horas  
Eixo: Gestão e Negócios   Segmento: Gestão Categoria/Código DN:1512 

Tipo: Qualificação Profissional  
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teoria clássica, administração 
humanista, teoria neoclássica, modelo 
japonês, administração nos tempos 
atuais; 

• Noções de cultura organizacional: 
conceitos e elementos; 

• Introdução às funções da administração: 
planejamento, organização, direção e 
controle; 

• Organização: conceito, tipologia, 
classificação, natureza jurídica, 
organograma (estrutura, níveis e áreas 
funcionais); 

• Atendimento ao cliente: conceito e 
tipos de atendimento, tipos de clientes, 
técnicas de atendimento e abordagem 
ao cliente; gestão de conflitos; 
relacionamento interpessoal; 
comunicação oral, formas de contato 
com clientes (via telefone, e-mail e 
outros), técnicas de negociação; 

• Planejamento de carreira: mundo do 
trabalho, formas de inserção no 
mercado de trabalho, preparação de 
currículos, entrevista de emprego. 

• Gerenciar tempo e atividades de 
trabalho; 

• Pesquisar e coletar informações; 

• Resolver conflitos inerentes ao processo 

de trabalho administrativo; 

• Comunicar-se com clareza e 
assertividade oralmente e por escrito; 

• Utilizar recursos da tecnologia da 
informação e comunicação. 

 

• Postura profissional; 

• Colaboração com colegas e equipes de 
trabalho; 

• Proatividade na movimentação de 
documentos e disponibilização das 
informações; 

• Responsabilidade no cumprimento de 
prazos estabelecidos; 

• Utilização consciente de recursos e 
insumos; 

• Sigilo no tratamento das informações da 
organização, dos colaboradores, dos 
fornecedores e dos clientes. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 1 
Presencial       
 

[APRESENTAÇÃO DO CURSO] Logo na primeira aula, sugere-se a aplicação de dinâmicas 
com o objetivo de promover integração, quebra-gelo e captar primeiras informações 
sobre os alunos e suas expectativas em relação ao curso. Uma sugestão é a dinâmica 
da toca do coelho: 

• O docente divide a turma em equipes com três alunos cada, sendo que dois 
deles devem estar de mãos dadas — simbolizando uma toca — e o terceiro no 
meio, simulando um coelho.  

• Em seguida, deve-se dar um sinal para que os coelhos troquem de toca. Ao fazer 
isso, o coelho deve se apresentar nas novas tocas, dizendo nome, de onde é e 
um pouco de sua história de vida e vivências profissionais, além de expectativas 
em realizar o curso.  

• Quando todos os coelhos já tiverem ido para todas as tocas, pede-se que 
troquem de lugar: quem era toca vira coelho e vice versa. As apresentações 
devem ser o mais objetivas e breves possíveis, para que todos possam falar.  

Com o encerramento da atividade, o docente poderá reunir a turma em plenária e 
sistematizar as repostas dos alunos, sobretudo aquelas relacionadas às vivências 
profissionais e às expectativas em relação ao curso, utilizando o quadro branco ou 
recursos digitais.  

Como desdobramento da atividade o docente pode aprofundar o debate, enfatizando 
a importância do plano de carreira pessoal dos alunos, futuros profissionais assistentes 
administrativos. Pode-se ressaltar a importância de se alinhar expectativas pessoais 
com os objetivos organizacionais e o quanto os conhecimentos, habilidades e atitudes 
pessoais podem interferir no desempenho profissional. 

Finalizada a dinâmica, o docente pode apresentar o Senac, as marcas formativas que 
distinguem os alunos dessa instituição no mercado de trabalho e a importância da 

Recurso de sala de aula: 

1. Estudos de caso baseados 
em diferentes setores. 

 

2. Plataformas: Padlet e 
Edupulses. 

 
ESPIE: 
1. Introdução às funções da 
administração (texto PDF). 
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formação profissional para o incremento da empregabilidade, seja para quem está 
empregado ou à procura de emprego.  

Na sequência o docente apresenta as Unidades Curriculares do perfil profissional de 
assistente administrativo, os elementos de competência e os indicadores, enfatizando 
que esses últimos serão os parâmetros para avaliação do aluno no curso. Importante 
que os alunos possam conhecer também as possibilidades de desenvolvimento 
profissional em outras programações no itinerário formativo relacionado ao curso.  

Por último, o docente pode destacar as características do ensino flexível, com aulas 
predominantemente presenciais e outras não-presenciais, enfatizando a aplicabilidade 
da metodologia pedagógica do aprender fazendo como aspecto central em todo o 
curso. Abre-se um momento para dúvidas e esclarecimentos iniciais.  

 
[ANÁLISE DE SITUAÇÃO-PROBLEMA] 

Após a apresentação da turma e esclarecimentos gerais sobre o curso, o docente 
poderá iniciar a situação de aprendizagem. Pode-se dividir a turma em grupos e 
apresentar casos profissionais que abordem a rotina de trabalho do assistente 
administrativo em diferentes setores das organizações: recursos humanos, financeiro, 
comercial, entre outros. Cada um dos casos pode finalizar com perguntas ou problemas 
relacionados ao planejamento e controle de atividades, por exemplo: 

• Como o assistente administrativo recebe e dá encaminhamento às 
solicitações advindas dos diversos setores da organização, observando sua 
estrutura, seus processos internos e interfaces? 

 

• Como o assistente administrativo pode atender clientes internos e externos 
colaborando para o fluxo, sigilo e correção das informações, registrando 
necessidades e dando retorno às solicitações? 
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O docente pede então que os alunos respondam, em grupos, às questões a partir dos 
casos que receberam, tendo como recurso os conhecimentos prévios sobre a questão 
apresentada.  

Para resolver à problemática, nessa primeira ação, o docente pode propor à turma a 
realização de um brainstorming. Os alunos apresentam suas possíveis soluções e o 
docente pode sistematizá-las, destacando pontos em comum. Nesse momento, o 
docente pode realizar uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios dos 
alunos. 

Em seguida, após a apresentação das respostas iniciais dos alunos, por meio de 
pesquisas e referências discutidas pelo docente, os alunos buscam refinar suas 
respostas iniciais. 

Nesse momento, pode-se levantar outra questão: o que os alunos entendem por 
“organização de trabalho” e quais os processos que o profissional assistente 
administrativo desenvolve nessas organizações? 

O docente organiza os alunos em duplas ou trios e pede para que eles listem elementos 
que compõem uma organização e seus processos. Determina o tempo necessário para 
essa ação. Após a finalização, pedirá que cada equipe apresente o que foi elaborado. 
As respostas podem ser sistematizadas. 

Para incentivar a reflexão, o docente pode passar algum vídeo, texto ou artigo para os 
alunos sobre o tema “Organizações de trabalho: conceito, tipologia, classificação, 
natureza jurídica, organograma (estrutura, níveis e áreas funcionais)”. Pode-se, ainda, 
projetar algumas instituições, como hospitais, indústrias, lojas, bares, hotéis, escolas, 
prefeituras, entre outras, e solicitar, após a reflexão dos alunos, quais processos 
administrativos são característicos de cada organização e quais são comuns entre elas.  

Como desdobramento da atividade, o docente pode, ainda, aprofundar o debate, 
enfatizando a importância do plano de carreira pessoal dos alunos, futuros profissionais 
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assistentes administrativos. Pode-se ressaltar a importância de se alinhar expectativas 
pessoais com os objetivos organizacionais e o quanto os conhecimentos, habilidades e 
atitudes pessoais podem interferir no desempenho profissional.  

Em plenária, dá-se espaço para reflexões sobre o primeiro dia de aula. Importante que 
o docente informe que a ferramenta do brainstorming é muito usada em ambientes 
organizacionais e que os alunos poderão utilizá-la em sua vida profissional.  

[ENCAMINHAMENTO] 
O docente informa aos alunos que a próxima aula será não presencial síncrona, ou seja, 
todos devem estar logados em dia e hora combinados previamente. 

Aula 2     
Não 
presencial 
(síncrona) 

[DISCUSSÃO E PESQUISA]  
1º momento: em ambiente virtual de aprendizagem, o docente pode retomar os 
pontos principais da aula passada. Em seguida, com os alunos online, pode-se lançar o 
seguinte desafio: 

Uma das funções do assistente administrativo é receber e dar encaminhamento às 
solicitações advindas dos diversos setores da organização, observando sua estrutura, 
seus processos internos e interfaces. Como seria realizar essa atividade nos seguintes 
contextos da ciência da administração: administração científica, teoria clássica, 
administração humanista, teoria neoclássica, modelo japonês, administração nos 
tempos atuais? Cada grupo pode analisar um ou mais contextos da ciência da 
administração e criar uma situação de trabalho ilustrativa.  

Os alunos podem ser divididos em grupos e cada grupo deverá fazer uma pesquisa 
sobre a ciência da administração e suas características, culturas organizacionais 
adotadas pelos modelos de gestão da época e criar uma típica situação de trabalho do 
assistente administrativo que ilustre o contexto. A pesquisa deve ser postada no 
ambiente de aprendizagem.  

2º momento: os alunos, de maneira online, irão postar e apresentar suas pesquisas e 
coletas de informações realizadas, bem como o caso ilustrativo. Podem utilizar recursos 

Recurso de sala de aula: 

Plataforma Microsoft Teams. 
 
ESPIE: 
1. Introdução às funções da 
administração (texto PDF). 
2. Postura profissional no 
ambiente de trabalho (texto 
PDF). 
 
Biblioteca Digital: 

O auxiliar administrativo no 
escritório. 

Texto com 
descrição da 
situação de 

trabalho 
típica de 

cada 
contexto da 
administraçã

o  
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como PPT, vídeos do YouTube e outros. Importante que os grupos que apresentarem 
não digam, a princípio, qual o contexto da teoria da administração que deu origem à 
situação que criaram, deixando essa análise para os alunos dos outros grupos.  

Os alunos dos demais grupos, portanto, irão observar e interagir, apresentando suas 
reflexões sobre como a ação de receber e dar encaminhamento às solicitações advindas 
dos diversos setores da organização, observando sua estrutura, seus processos internos 
e interfaces, se dá nos diferentes contextos da ciência da administração.  

O docente poderá fazer provocações aos alunos sobre as realidades apresentadas. É 
possível aprofundar a discussão e trazer novas reflexões acerca dos contextos 
apresentados. Como fechamento da atividade, é importante que a ação de receber e 
dar encaminhamento às solicitações advindas dos diversos setores da organização, 
observando sua estrutura, seus processos internos e interfaces, fique bem clara para os 
alunos em termos de como são realizados hoje os processos do assistente 
administrativo relacionados a essa ação.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será 
presencial. 

Aula 3 
Presencial       
 

[SIMULAÇÃO] O docente retoma os principais pontos da última aula, enfatizando a 
vivência online dos alunos. A partir das situações apresentadas no formato online, o 
docente pode propor agora que os alunos realizem uma simulação de trabalho na qual 
estejam presentes as principais atividades relacionadas ao fazer profissional de receber 
e dar encaminhamento às solicitações advindas dos diversos setores da organização, 
observando sua estrutura, seus processos internos e interfaces. 

Para realizar a simulação, sugere-se o seguinte roteiro de ambientação: 

• Nome, tipo e características da organização; 

• Detalhamento da solicitação recebida; 

• Formas de encaminhamento, segundo os processos organizacionais; 

• Relação com os diversos setores; 

Biblioteca Digital: 

Práticas administrativas em 
escritório. 
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• Limites da atuação do assistente administrativo; 

• Prováveis falhas que podem ocorrer durante a execução do fazer. 

Após a apresentação de cada grupo, o docente, em plenária, propõe a troca de 
experiências sobre as vivências realizadas a partir do olhar do aluno(a) acerca dessa 
primeira ação. Nesse momento o docente pode promover reflexões a respeito do fazer 
do aluno, discutindo as práticas do assistente administrativo relacionadas ao fazer 
proposto na atividade. Na segunda ação dessa atividade, os alunos devem novamente 
realizar a simulação, agora à luz das referências discutidas em turma.  

No desdobramento da atividade, seguindo o mesmo roteiro de ambientação, o docente 
organiza os alunos em novos grupos e os desafia a uma segunda simulação, agora 
baseada no fazer profissional de atender clientes internos e externos colaborando para 
o fluxo, sigilo e correção das informações, registrando necessidades e dando retorno às 
solicitações.  

Após as simulações iniciais, a docente propicia novamente um momento de reflexão, 
com o debate de referências sobre o fazer profissional realizado pelos alunos. Na 
segunda ação, os alunos realizam o fazer, agora de maneira qualificada.  

Ao fim da aula, o docente pode apresentar o vídeo e promover uma discussão entre os 
grupos sobre os principais temas apresentados.  

Apresentação do vídeo: Funções do administrador: conheça 4 funções do modelo 
PODC. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=un6pQxzpVos. 
Após a apresentação do vídeo, o docente solicita aos alunos que relacionem os aspectos 
centrais aos dois fazeres profissionais vivenciados nessa aula.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será não 
presencial assíncrona, podendo ser realizada à hora que o aluno se organizar. As 

https://www.youtube.com/watch?v=un6pQxzpVos
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atividades propostas, no entanto, devem ser revolvidas pelos alunos e postadas no 
ambiente virtual até a data estipulada pelo docente.  

Aula 4 
Não 
presencial 
(assíncrona) 

[ELABORAÇÃO DE UM PEQUENO PORTFÓLIO COM OS ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA 
ORGANIZAÇÃO] O docente pode, previamente, organizar os alunos para que trabalhem 
em equipes, trazendo o seguinte desafio: “Informações básicas de uma empresa”. Para 
tanto, em ambiente virtual de aprendizagem, sugere-se ao docente direcionar os 
alunos a pesquisar sobre o conceito de organização (tipologia, classificação, natureza 
jurídica), em seguida o docente apresenta as seguintes categorias e solicita aos alunos 
que as definam e preencham as linhas com informações fictícias.  
 

• Nome fantasia; 

• Razão social; 

• CNPJ; 

• Inscrição estadual; 

• Endereço; 

• Forma jurídica; 

• Enquadramento tributário; 

• Setor de atividade. 
 
Após o término, cada equipe poderá postar no mural do Padlet as informações 
requeridas acima.  
 
Conhecendo um organograma 

O docente pode acrescentar informações iniciais sobre organogramas ou caminhos 
para que os alunos realizem, de forma autônoma, uma pesquisa sobre o tema. Sugere-
se o seguinte vídeo: O que é um organograma, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_8Y9ktNXHzw. 

ESPIE: 

Introdução às funções da 
administração. 

 
Biblioteca digital: 

1. O auxiliar administrativo 
no escritório. 

2. Organização e rotina do 
assistente administrativo: 
organograma (texto PDF). 

Organograma 
de uma 

empresa 

https://www.youtube.com/watch?v=_8Y9ktNXHzw
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No direcionamento da atividade, o docente pede que escolham um tipo de 
organograma. Após a escolha, as equipes deverão elaborar um organograma de forma 
virtual e colaborativa (editor de texto ou apresentação de slides virtuais), conforme as 
características da empresa fictícia.  

Os organogramas deverão ser postados e avaliados pelo docente para discussão na 
próxima aula.  

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa no ambiente de aprendizagem que a 
próxima aula será presencial.  

Aula 5 
Presencial       
 

[AVALIAÇÃO E FEEDBACK DA ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL] O docente retoma os 
temas tratados na aula anterior: portfólio e organogramas postados pelos alunos. Abre-
se espaço para discussão e análise das postagens. O docente pode apresentar novas 
referências sobre os temas e os alunos são incentivados a realizar a avaliação de seus 
próprios trabalhos.  

O docente pode criar uma escala de erros e acertos, ou uma ficha de avaliação dos 
alunos, de modo a poderem visualizar seus desempenhos nas atividades e aprender 
com os próprios erros. Em plenária, os alunos discutem o que foi mais difícil na 
realização do portfólio e no desenvolvimento da atividade. Relacionam a atividade 
online com os fazeres do profissional assistente administrativo. As repostas podem ser 
sistematizadas no quadro branco ou em recursos digitais e discutidas em plenária.  

 
[FUNÇÕE BÁSICAS DA ADMINISTRAÇÃO] Nessa atividade, sugere-se que o docente 
proponha aos alunos utilizar as quatro funções básicas da administração 
(planejamento, organização, controle e direção) para colocar em prática a construção 
de uma torre. O docente distribui folhas aos alunos e solicita que eles se organizem em 
equipes. 

Sugestão de dinâmica: 

Recurso de sala de aula: 

1. Quadro branco/pincel ou 
tela interativa/bloco 
autoadesivo/projetor/multim
ídia /internet. 

2. Folhas A4. 

3. Palitos de churrasco. 

4. Fita crepe. 

5. Plataforma: 
Padlet/Edupulses. 

 
ESPIE: 
1. Introdução às funções da 
administração (texto PDF).  
2. Postura profissional no 
ambiente de trabalho (texto 
PDF). 
 
Senac Recomenda: 

 
 
 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

12  

Os grupos receberão um pacote de palitos para churrasco com 50 unidades, uma fita 
crepe para construir uma torre e folhas de papel A4 ou de jornal.  

• Planejamento: pode ser descrito ou desenhado o formato da torre. Os alunos 
devem planejar detalhadamente a construção da torre de papel;  

• O docente recolhe os planejamentos e os troca entre as equipes; 

• Execução: uma equipe executa o planejamento de outra equipe. O docente 
ressalta que o planejamento pode sofrer PEQUENAS ALTERAÇÕES; 

• Os alunos iniciam a construção da torre;  

• Ao fim de um tempo previamente estipulado pelo docente, os alunos 
apresentam suas torres e o planejamento detalhado que receberam; 

• Avaliação: nesse momento, identifica-se o grupo responsável pelo 
planejamento e questiona-se se a torre ficou conforme planejado. Depois, 
pergunta-se ao grupo que executou se o planejamento ficou claro e se foi fácil 
de executá-lo, e assim sucessivamente com todos os grupos. 

• Ao final os alunos discutem as relações entre o que foi planejado, o que foi 
executado e a avaliação do trabalho. 

Após a realização da dinâmica, os alunos devem registrar os processos que envolveram 
cada uma das funções básicas da administração e que foram mobilizados na realização 
da dinâmica. Importante que, em conjunto com os alunos, o docente também promova 
um espaço para avaliação das habilidades, atitudes e valores que foram mobilizados ao 
longo da dinâmica. Os alunos podem ser incentivados a analisar, de maneira individual, 
sua autoavaliação em relação à comunicação com o grupo, criatividade, utilização 
consciente de recursos e insumos, entre outros elementos relacionados ao fazer 
mobilizado na atividade.  

O docente então apresenta novas referências para a reflexão dos alunos e, em 
conjunto, avaliam o desenvolvimento da atividade em relação às funções básicas da 
administração. Nesse momento, o docente resgata as vivências da dinâmica da torre 
para debater com os alunos os seguintes processos administrativos:   

1. Os três principais tipos de 
equipe de trabalho. 
2. Desenvolva seu senso 
crítico e aprenda melhor. 
3. A importância da 
comunicação no ambiente de 
trabalho. 
 
Biblioteca Digital: 
1. Básico em administração 
(bibliografia do plano de 
curso). 

2. O auxiliar administrativo 
no escritório. 
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1. Planejar; 
2. Organizar; 
3. Dirigir; 
4. Controlar. 
 
Todas essas etapas envolvem processos, pessoas e produtos/serviços. 

Abre-se plenária para discussão e debate dos alunos.  

Na segunda ação da atividade, os alunos, em seus grupos originais, podem então 
corrigir aspectos em relação à construção da torre e apontar novas propostas para 
planejamento, organização, controle e direção da atividade. Os grupos apresentam as 
soluções encontradas e as melhorias propostas, à luz das novas referências aprendidas. 
Em plenária, as funções básicas da administração são relacionadas diretamente aos 
fazeres do assistente administrativo com exemplos de situações reais.  

Como fechamento da atividade, o docente pode exibir o vídeo Planejando um irmão, 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uayVJWjAhE&noredirect=1. 

Após o vídeo, em grupo os alunos em grupo devem descrever todo o planejamento 
feito pelo garoto e apresentar para o grupo. 
 
3º momento: preparando uma reunião 

Nessa atividade os alunos poderão, em grupo, realizar uma atividade ainda no âmbito 
do fazer atender clientes internos e externos colaborando para o fluxo, sigilo e correção 
das informações, registrando necessidades e dando retorno às solicitações. 

A atividade consiste no planejamento de uma ação estratégica, a partir da seguinte 
demanda interna: por solicitação do gerente de RH é preciso organizar uma reunião 
com os encarregados dos setores de Logística; Finanças; Marketing; Vendas e Jurídico. 

https://www.youtube.com/watch?v=uayVJWjAhE&noredirect=1
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A reunião tem o objetivo de discutir com os encarregados o novo plano estratégico de 
avaliação de desempenho da empresa, que deverá ser implementado em dois anos.  

Cada equipe deverá elaborar um checklist das atividades a serem realizadas para o 
desenvolvimento da reunião. Sugere-se: 

- Elaborar o calendário de reuniões e cronograma, visando o planejamento estratégico 
para dois anos; 
- Elaborar lista de convocação de todos os envolvidos (setores/colaboradores); 
- Reservar sala;  
- Reservar multimídia;  
- Reservar coffee break; 
- Reservar insumos para a reunião; 
- Memorandos de convocação; 
- Ata e pauta. 
 
4º momento: roda de conversa 
O docente coloca como discussão final desta atividade as vivências realizadas pelos 
alunos. Nesse momento, pode-se avaliar individualmente os alunos em relação ao 
atingimento do indicador avaliado.  
 
[ENCAMINHAMENTO] 
O docente informa aos alunos que a próxima aula será não presencial síncrona, ou seja, 
todos devem estar logados em dia e hora combinados previamente. 

Aula 6      
Não 
presencial 
(síncrona) 
 

[APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE] 
Abordando as vivências desenvolvidas previamente, os alunos discutem em ambiente 
online sobre como as funções da administração podem ser observadas no cotidiano 
empresarial, e de que forma deve funcionar o ciclo que representa as etapas de 
planejamento, organização, direção e controle-PDCA, dando ênfase à interrelação 
deste processo. O docente propicia também a realização de outras indagações que 

https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.centu
rygames.idlecourier 

Relatório 
com critérios 
de avaliação 

estabelecidos 
pelo docente 
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tragam destaque ao aluno diante do fazer profissional, tornando possível o início da 
próxima etapa de atividade. 
 
[CINE ADMINISTRATIVO - BRIEFING] O docente pode exibir parte do episódio da série 
Pesadelo na cozinha, estrelada pelo chef de cozinha Érik Jacquin.  

O seriado, envolvendo o restaurante Pé-de-Fava (disponível em quatro partes, verificar 
ODA’s), apresenta questões como: desorganização, falta de comando, comunicação 
precária, falta de estrutura organizacional adequada, erros em distribuição de função e 
principalmente problemas na cultura organizacional.  

Os alunos deverão receber um briefing (conjunto de informações e dados coletados) 
durante a exibição do material, devendo elencar os erros cometidos pela equipe da 
empresa, sendo estes em tópicos, textos ou demais formas de registro. Após a 
finalização da exibição, os participantes dão início à plenária e discutem os erros 
cometidos pelo restaurante estudado. 

 
[PRODUÇÃO DE RELATÓRIO] Sugere-se que o docente dê encaminhamento para a 
finalização da aula, podendo solicitar a produção de relatório referente a algum trecho 
do episódio exibido. O método para produção do relatório é feito por meio de um 
documento discutido pelo docente, contemplando os seguintes questionamentos:  

• Se você pudesse dar um novo nome ao episódio, qual seria?  

• Onde estão os problemas do restaurante Pé-de-Fava?  

• Como esses problemas representam situações corriqueiras do dia a dia em 
empresas?  

• Por fim, de maneira individual, cada aluno deve postar relatório no qual são 
discutidos os momentos que evidenciam as quatro funções administrativas, e o 
conceito de cultura organizacional, devendo explicar o motivo que o levou a 
escolher aquela passagem em específico. 
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[ENCAMINHAMENTO] O docente informa no ambiente de aprendizagem que a 
próxima aula será presencial. 

Aula 7 
Presencial       
 

[DEBATE DOS RELATÓRIOS INDIVIDUAIS] O docente inicia a aula resgatando principais 
aspectos das aulas anteriores.  

Na sequência, os relatórios individuais dos alunos, postados em ambiente online, 
podem ser resgatados e distribuídos para discussão. Os alunos podem apresentar seus 
relatórios para a turma. Cada aluno pode contribuir com novos aspectos e acrescentar 
novos pontos de vista para o relatório original. 

Nesse momento é importante que se promova espaço para discussão e debate com os 
alunos, de maneira a possibilitar que, autonomamente, avaliem seus desempenhos e 
avanços na aprendizagem. O docente pode sistematizar todas as contribuições em 
quadro-branco ou recursos digitais e promover, em plenária, um aprofundamento da 
discussão com base nos seguintes pontos: 

• O que foi mais fácil e mais difícil de identificar em relação aos problemas do 
restaurante Pé-de-Fava? 

• Como o assistente administrativo pode contribuir para a solução desses 
problemas? 

Como fechamento desse primeiro momento, o docente pode apresentar novas 
referências sobre organização e rotinas de trabalho do assistente administrativo.  

 

[PLANEJAMENTO 5W2H] Após levantamento e discussão em plenária sobre os 
problemas identificados no restaurante Pé-de-Fava apresentados no relatório, o 
docente pode aprofundar a atividade pedindo aos alunos que sistematizem as 
propostas de solução, com base nos fazeres do assistente administrativo.  

ESPIE: 

1. Organização e rotina do 

assistente administrativo. 

 
Recursos para sala de aula: 
Microsoft Excel, Word e 
PowerPoint. 
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Os alunos podem ser organizados em grupos de até quatro integrantes e, a partir dos 
relatórios individuais já adensados a partir da atividade anterior, o docente propõe uma 
análise mais detalhada com base na 5W2H:  

• O que será feito (what)?  

• Por que deve ser feito (why)?  

• Onde será feito (where)?  

• Por quem será feito (who)?  

• Qual o prazo para ser feito (when)?  

• Como será feito (how)?  

• Quanto custará (how much)?  
 
Inicia-se a execução de atividade, na qual as equipes fazem uso da ferramenta 
administrativa em busca de soluções para os problemas listados na aula anterior.  

As propostas de solução devem envolver ideias criativas, eficientes e reais, trazendo à 
tona a promoção do conhecimento relativo aos devidos encaminhamentos 
operacionais, processos das funções administrativas, cultura organizacional, 
atendimento de clientes internos/externos e colaboração com o fluxo de informações 
gerais. O docente deve, ainda, coordenar a apresentação dos resultados obtidos e 
realizar a mediação dos debates.  

Em plenária, os alunos apresentam as soluções propostas. A turma pode, com a 
mediação do docente, construir uma proposta única.  

 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será 
presencial. 

Aula 8 
Presencial       
 

[ATIVIDADE PRÁTICA] Para iniciar a aula, o docente realiza uma roda de conversa com 
a turma, levantando questões que possibilitem aos alunos expor seus conhecimentos 
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sobre as maneiras como uma empresa se organiza e as formas como as pessoas 
(colaboradores) interagem entre si (se comunicam). 

Em seguida, o docente discute com os alunos as características de uma empresa, 
independentemente do ramo de atividade ou porte e de se organizar de diversas 
formas. É a chamada departamentalização, e a forma de representar isso é por meio de 
organograma. 

A partir dessa breve explanação, o docente deve dividir a turma em grupos e os desafiar 
a construir uma empresa definindo sua tipologia, classificação e natureza jurídica, assim 
como sua estrutura organizacional por meio de organograma, considerando as 
características, usos e aplicações para o tipo de empresa escolhida. Para essa atividade 
o aluno terá como apoio os ODAs disponíveis nessa aula e poderá buscar por outras 
referências na internet. 

[SEMINÁRIO] Por meio de seminário, os grupos fazem a apresentação do trabalho 
construído e o docente levantará algumas perguntas norteadoras: qual a importância 
da hierarquia no contexto da empresa? Por que o organograma é tão relevante para 
demonstrar a estrutura organizacional formal? De que modo a definição da estrutura 
organizacional contribui no recebimento e encaminhamento das solicitações advindas 
dos diversos setores da organização? Como a estrutura do negócio pode ajudar no 
atendimento a clientes internos e externos? 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será 
presencial. 

Aula 9 
Presencial       
  
 

[DINÂMICA/DEBATE] O docente inicia a aula com uma dinâmica voltada à 
comunicação, uma sugestão é a “Dinâmica da batata quente”. Nela o docente já leva 
situações voltadas a problemas de comunicação no recebimento, encaminhamento, 
solicitações e atendimento a clientes internos e externos em diferentes tipos de 
organização (formal ou informal). Durante a dinâmica o docente deverá incentivar os 

Senac Recomenda: 

1. A importância da 
comunicação no ambiente de 
trabalho. 
2. Escuta ativa e 

comunicação assertiva. 
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alunos a apresentarem soluções aos problemas apresentados, dando abertura para um 
rápido debate. 

Estudo do texto “Comunicados internos sobre o cometa de Halley” 

Após o estudo, o docente deverá mediar uma discussão com a turma utilizando 
perguntas como:  

De que forma a falha na comunicação pode interferir nos processos de recebimento e 
encaminhamento às solicitações recebidas dos diversos setores da organização?  

Como você percebe a influência da comunicação nos conflitos internos e externos de 
uma empresa nos diferentes tipos de organização?  

De que modo podemos melhorar os processos de comunicação no recebimento e 
encaminhamento de solicitações, bem como no processo de atendimento a clientes 
internos e externos? 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será 
presencial. 

 
ESPIE: 
2. Gestão de conflitos (texto 
PDF). 
 
Biblioteca Digital 
10. Comunicação, 

criatividade e inovação. 

 

Aula 10 
Presencial       
  
 

[SITUAÇÃO-PROBLEMA] Dá-se início à aula apresentando para a turma situações de 
mal atendimento a clientes internos e externos. O docente deve instigar os alunos a 
falarem sobre quais das situações citadas já foram vivenciadas por eles, como clientes 
internos ou clientes externos, e de que forma essas atitudes impactaram na 
organização e execução de atividades de apoio aos processos da organização. 

Exibição do vídeo extraído do YouTube: Vídeo treinamento para atendimento – FAMEC 
PANI. Junto com a turma, o docente analisa o vídeo fundamentando alguns conceitos, 
métodos e técnicas de atendimento a clientes internos e externos. 

[PRODUÇÃO EM GRUPO] O docente propõe que os alunos se reúnam com os 
componentes de suas respectivas empresas fictícias. Neste momento, cada grupo 
receberá papeis com alguns tipos de clientes (apressado, desatento, “estrela”, confuso 

YouTube: 
Vídeo treinamento para 
atendimento - FAMEC PANI 
2013 – disponível em: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=g-
OTH2t0KVY&feature=youtu.b
e. 

 

ESPIE: 

1. Formas de contato com o 

cliente (texto PDF). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-OTH2t0KVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g-OTH2t0KVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g-OTH2t0KVY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g-OTH2t0KVY&feature=youtu.be
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e zangado), em seguida o grupo 1 deverá criar uma simulação empresarial de 
atendimento a esses clientes internos que envolva o recebimento e encaminhamento 
de solicitações, bem como selecionar as melhores formas de contato com os esses 
clientes, e o grupo 2 deverá criar uma simulação com a mesma orientação, só que 
voltada a clientes externos.  

No planejamento da simulação os grupos deverão recriar o ambiente corporativo no 
qual atuarão como assistentes administrativos, bem como definir a função de cada 
participante, o uso do espaço e os recursos a serem utilizados para que consigam 
demonstrar o planejamento, a organização, a direção e o controle de atividades 
relacionadas às rotinas do assistente administrativo. 

Para essa atividade o aluno terá como apoio os ODAs disponíveis nessa aula e poderá 
buscar por outras referências na internet. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será não 
presencial assíncrona.  

 

2. Comunicação não-verbal 
(material interativo). 
 
Senac Recomenda: 
Você quer falar melhor? 
Elimine os vícios de 
linguagem. 

Aula 11       
Não 
presencial 
(assíncrona) 
 

[PRODUÇÃO EM GRUPO] O docente poderá solicitar que os alunos continuem a 
elaboração da simulação iniciada na aula anterior, só que utilizando ambiente virtual 
colaborativo (OneDrive, Google Drive, entre outros). O docente pode solicitar, no 
ambiente de aprendizagem, que descrevam uma situação de mal atendimento, suas 
causas e consequências e como o assistente administrativo pode agir para reduzir os 
danos.  

Em outra atividade, sugere-se ao docente pedir que os alunos elaborem um checklist 
das características de um bom atendimento.  

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será 
presencial. 

Recursos: 
1. OneDrive, Google Drive, 
entre outros). 

2. Metimeter -
https://www.mentimeter.co
m/app.  
 

Checklist  

https://www.mentimeter.com/app
https://www.mentimeter.com/app
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Aula 12 
Presencial       
 

[SIMULAÇÃO] Os grupos realizam a montagem do ambiente corporativo e em seguida 
fazem a apresentação das simulações de uma situação de trabalho que envolva os dois 
indicadores mobilizados por essa situação de aprendizagem. Os grupos podem 
desenvolver diferentes processos com diversas formas de solução e usos de 
instrumentos e abordagens.               

Ao final das apresentações, levando em consideração o cenário de aprendizagem, 
apresenta-se para a turma as questões norteadoras que foram a base para a 
organização de toda da situação de aprendizagem:    

• Como o aluno recebe e dá encaminhamentos às solicitações advindas dos 
diversos setores da organização, observando sua estrutura, seus processos 
internos e interfaces? 

• Como os alunos podem atender clientes internos e externos colaborando 
para o fluxo, sigilo e correção das informações, registrando necessidades e 
dando retorno às solicitações? 

O docente articula as questões norteadoras em discussão, de modo que todos os alunos 
participem desse momento e relacionem as questões à simulação desenvolvida.  

Faz-se necessário realizar devolutiva das situações apresentadas ao longo das 
simulações e reafirmar a importância do planejamento, da organização, de direção e 
controle de atividades relacionadas às rotinas do assistente administrativo para que se 
consiga organizar e executar atividades de apoio aos processos da organização. 

É importante que o docente realize a avaliação individual do atendimento aos dois 
indicadores mobilizados nessa situação de aprendizagem e dê feedback aos alunos das 
atividades realizadas. É fundamental que o docente promova situações de recuperação 
da aprendizagem para aqueles que ainda não alcançaram os objetivos propostos.  

  

Observações:  
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Situação de Aprendizagem 2: Padronização dos processos operacionais administrativos 
Carga horária prevista: 36 h 
 

Número de aulas: 9  

Deve-se levantar situações problemas com a turma, de modo que os alunos analisem o contexto e as circunstâncias apresentadas propondo padronização 
dos processos operacionais administrativos, com o intuito de organizar e providenciar recursos para o funcionamento da empresa conforme demanda e 
processos institucionais.  

A situação de aprendizagem deve ter como base a estruturação organizacional focada nos processos de recebimento e encaminhamento às solicitações 
advindas dos diversos setores da organização e a definição das melhores práticas de atendimento a clientes internos e externos que colaboram para o 
funcionamento organizacional já trabalhados nas aulas anteriores. 

Nesse desafio, os alunos são incentivados a colocar em prática os fazeres voltados à padronização dos processos operacionais administrativos, levando 
em consideração o cenário de aprendizagem. Apresenta-se para a turma a seguinte questão norteadora da situação de aprendizagem:    

• Como o aluno deverá organizar e providenciar recursos para o funcionamento da empresa conforme demanda e processos institucionais de 
modo que possa contribuir na organização e execução de atividades de apoio aos processos organizacionais administrativos? 

A situação de aprendizagem, portanto, mobilizará elementos de competência relacionados ao indicador 3 desta Unidade Curricular, que contribuirão 
para a vivência e análise das problemáticas apresentadas. 

A cada finalização de aula ou de uma situação de aprendizagem o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o 
atendimento aos indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de forma processual e individual. 

 

Indicador 

• Organiza e providencia recursos para o funcionamento administrativo, conforme demandas recebidas e processos institucionais. 

Elementos 

    Conhecimentos                                                                   

• Noções das principais funções 
organizacionais: gestão de pessoas, 

    Habilidades 

• Organizar o ambiente de trabalho; 

    Atitudes/Valores 

• Apresentação pessoal; 
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logística, finanças, marketing e vendas e 
jurídico – forma e importância da atuação 
dos setores na organização, atribuições, 
processos sob sua responsabilidade e 
documentos relacionados;  

•  Processos organizacionais: conceito, 
interrelação e aplicabilidade. 

• Comunicar-se com clareza e assertividade 
oralmente e por escrito; 

• Gerenciar tempo e atividades de trabalho; 

• Pesquisar e coletar informações; 

• Resolver conflitos inerentes ao processo de 
trabalho administrativo; 

• Utilizar recursos da tecnologia da 
informação e comunicação. 

 

• Postura profissional; 

• Colaboração com colegas e equipes de trabalho; 

• Proatividade na movimentação de documentos e 
disponibilização das informações; 

• Responsabilidade no cumprimento de prazos 
estabelecidos; 

• Utilização consciente de recursos e insumos; 

• Sigilo no tratamento das informações da 
organização, dos colaboradores, dos fornecedores e 
dos clientes. 

 

 

Aula Atividades  ODAs ou recursos 
tecnológicos 

Registro de 
participação 

AULA 13 
Presencial  

[AQUECIMENTO] O docente pode recapitular os temas tratados nas aulas 
anteriores, com foco nos indicadores trabalhadores. Na sequência, explica a 
situação de aprendizagem e o indicador a ser trabalhado na última sequência 
didática dessa Unidade Curricular. 
 
[DINÂMICA] Sugestão de dinâmica: a turma será dividida em dois grupos. Os 
alunos estarão sentados e enfileirados sequencialmente. Serão colocadas bolas 
nos pés de cada aluno das pontas. Cada bola deverá ir e voltar até completar a 
volta. Os grupos não poderão deixar as bolas caírem no chão. O grupo que 
terminar primeiro o percurso será o vencedor. Um componente de cada grupo 
ficará responsável por registrar por escrito toda a sequência da transição das 
bolas. Este deverá relatar o tempo de saída e de chegada de cada bola. Ele 

Biblioteca Digital: 

1. Básico em administração 
(bibliografia do plano de 
curso). 

2. O auxiliar administrativo no 
escritório. 

 

 

Recursos: 

Bola, data-show, quadro e 
pinceis. 
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ajudará, com palpites, como poderão melhorar para que o percurso se torne 
mais rápido e eficiente. 
  
[RODA DE CONVERSA] Em seguida, serão feitas algumas perguntas a turma, 
tais como:  

• O que precisou para que as bolas chegassem até o final do trajeto?  

• Você sentiu a cooperação dos colegas?  

• Quanto ao prazo, foi suficiente?  

• Qual a relação entre a dinâmica e as providências para o funcionamento 
das atividades administrativas?  

• Que ferramentas são necessárias para o desenvolvimento das atividades 
administrativas desenvolvidas pelo assistente administrativo, ressaltando 
algumas ações que o assistente pode adotar para ter sucesso em suas 
atribuições administrativas, levando em consideração as normas, a 
discrição e o comprometimento em uma visão que possa evitar o erro? 

 
[ANÁLISE E REFLEXÃO] O docente pode formar quatro equipes, em seguida 
lançar o seguinte desafio: elaborar mapa mental demonstrando como organizar 
e providenciar recursos para o funcionamento administrativo, conforme 
demandas recebidas e processos existentes. 

Depois de distribuído material de apoio, disponibilizado o laboratório de 
informática ou o uso do aparelho móvel dos alunos como fonte de pesquisa, as 
equipes deverão fazer suas apresentações, em seguida o docente fará as 
considerações e alinhamentos necessários com as equipes. 

[FECHAMENTO] Os alunos deverão apresentar na próxima aula (não presencial) 
um cupom fiscal. 
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[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será 
presencial 

AULA 14  
 
Presencial 

[ROTAÇÃO POR ESTAÇÃO] O docente, no laboratório de informática, entrega 
aos alunos uma série de atividades realizadas na prática do assistente 
administrativo: recebimento e envio de documentos, controle de contas, 
elaboração de relatórios, emissão de notas fiscais e atualização de arquivos e 
cadastros. Cada estação com uma atividade diferente.  

Os alunos devem rotacionar em todas as estações de trabalho, resolvendo as 
atividades. 

Como forma de apoio aos alunos, diversas referências (e ferramentas) serão 
disponibilizados para que possam realizar a atividade: calculadoras online, 
calculadora SPIE, livro Fundamentos técnicos da administração e demais 
referências bibliográficas da Biblioteca Digital Senac. 

Em um segundo momento os grupos discutem como realizaram as atividades 
propostas. Enquanto cada grupo avalia, os outros podem debater analisando a 
forma e procedimento como os colegas procederam nas atividades. O docente 
pode mediar toda a discussão.   

[MAPA MENTAL] Ao final da atividade os alunos precisam construir um mapa 
mental que evidencie os processos e recursos utilizados pelo assistente 
administrativo. Esse documento poderá ser enviado ao docente por e-mail e o 
feedback do docente também será por e-mail. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será 
não presencial assíncrona. 

 
Biblioteca Digital: 

Capítulo 7 do livro Práticas 
administrativas em escritório. 
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AULA 15  
 
Não presencial 
(assíncrona) 

[EXERCÍCIO] Para essa aula o docente pode organizar o ambiente previamente 
com as seguintes questões para serem respondidas de maneira individual pelos 
alunos: 

Liste os objetivos e apresente um exemplo de um processo ou produto para uma 
das funções do assistente administrativo:  

• Receber e enviar correspondências e documentos; 

• Controlar contas a pagar e receitas; 

• Emitir notas fiscais; 

• Elaborar relatório financeiro; 

• Acompanhar trabalho de logística da empresa; 

• Manter arquivos e cadastros de informações atualizados; 

• Assessorar gerentes e líderes com questões práticas da rotina de 
trabalho, como preparar documentos, prestar informações ao público e 
responder e-mails. 

  A atividade deve ser postada no ambiente virtual.  

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa no ambiente virtual que a próxima 
aula será presencial. 

 

 

Biblioteca Digital: 

1. Básico em administração 
(bibliografia do plano de curso) 

- O auxiliar administrativo no 
escritório. 

 

Relatórios 
individuais das 

principais 
atividades do 

assistente 
administrativo 

AULA 16 
Presencial  

[DEBATE] O docente inicia a aula resgatando principais aspectos das aulas 
anteriores.  

Na sequência, os relatórios individuais dos alunos, postados em ambiente online, 
podem ser resgatados e distribuídos para discussão. Os alunos podem 
apresentar seus relatórios para a turma. Cada aluno pode contribuir com novos 
aspectos e acrescentar novos pontos de vista para o relatório original. 

Nesse momento, é importante que se promova espaço para discussão e debate 
com os alunos, de maneira a possibilitar que, autonomamente, avaliem o seu 

 

 

Biblioteca Digital: 

1. FARIA, A. M. Marketing de 
relacionamento. São Paulo: 
Senac São Paulo, 2020. 

 

. 
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desempenho e avanço na aprendizagem. O docente pode sistematizar todas as 
contribuições em quadro-branco ou recursos digitais e promover, em plenária, 
um aprofundamento da discussão com base nos seguintes pontos: 

• O que foi mais fácil e mais difícil de identificar em relação às funções do 
assistente administrativo? 

Como fechamento desse primeiro momento, o docente pode apresentar novas 
referências sobre a organização e rotinas de trabalho do assistente 
administrativo.  

[DEBATE] Na sequência às funções do assistente administrativo, o docente pode 
iniciar um debate com a turma e explorar o conhecimento a respeito do 
marketing. Propondo a seguinte questão para ser respondida:  

• Como o assistente administrativo pode atuar no desenvolvimento de 
ações de marketing, organizando e providenciando recursos conforme 
processos institucionais?  

Em grupo, os alunos podem levantar respostas ao desafio e apresentá-las com a 
mediação e sistematização do docente.  

Para promover a reflexão, o docente propõe o estudo do artigo “A utilização do 
mix de marketing”. Depois incentiva os alunos a relacionar o que foi discutido no 
artigo fazendo a relação com o composto de marketing.  

Na segunda ação dessa atividade os alunos são incentivados a responder 
novamente à questão, agora com novos recursos.  

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial. 

 

2. UENO, J T. Gestão da 
qualidade. São Paulo: Senac 
São Paulo, 2017. 
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AULA 17 
 
 
Presencial 

[BRAINSTORMING] O docente poderá iniciar a aula questionando aos alunos se 
já tiveram problemas em receber produtos entregues em casa? 

Durante a fala dos alunos, o docente deverá escrever no quadro palavras-chave 
para servir de norte para a aula. Em seguida poderá solicitar aos alunos que 
apontem resoluções para as questões apresentadas. 

[ESTUDO DE CASO OU REPORTAGEM] Posteriormente o docente poderá utilizar 
um estudo de caso ou reportagens para ilustrar o papel da logística nos diversos 
seguimentos (comércio, indústria e serviço) e como será o cenário frente às 
dificuldades, como: tecnologia, e-commerce, mão de obra e fluxos de materiais 
e de informação. 

Como sugestões de estudo de caso ou reportagem podem ser tratados: 

• Armazenagem; 

• Atendimento de pedido; 

• Modais; 

• Montagem de rotas; 

• Tecnologias ligadas à logística (WMS, TMS, VMI, ERP) 

[DEBATE] Ao final os alunos deverão apresentar suas considerações acerca do 
conteúdo estudado e debatido na aula. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial. 

 

 

ESPIE: 

1. Conferência de mercadoria 
(objeto interativo). 

 

 

AULA 18 
Presencial 
 

[DEBATE] O docente inicia a aula solicitando aos alunos que descrevam em linhas 
gerais as principais funções organizacionais desenvolvidas pelo assistente 
administrativo (gestão de pessoas, logística, finanças, marketing e vendas e 
jurídico), assim como a forma e a importância da atuação do setor na 
organização, as atribuições, os processos sob sua responsabilidade e os 
documentos relacionados.  

 
. 
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Em seguida a exposição e debate dos alunos, pode-se apresentar o vídeo O 
cego e o publicitário, disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=mkJT6cULBY8, e o vídeo Natura e sua 
logística, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=IN8V65El2XA.  

Logo após os vídeos, os alunos poderão acrescentar novos pontos de vista à sua 
exposição inicial.  

 
[DINÂMICA] Jogo de logística de empresa distribuidora de hortifruti. 

A atividade será iniciada parabenizando a turma e falando que ela foi premiada 
para criar um trajeto entre clientes, fornecedores e depósito (representando 
uma empresa que tem como foco a distribuição de hortifruti).  

Em seguida serão passadas as seguintes orientações:  

1 - A equipe deve criar um cargo (gerente, promotor de vendas, atendente, entre 
outros) para cada integrante, levando em consideração que cada um vai ficar 
responsável por um setor.  

2 – A equipe deve criar campanhas promocionais para atrair clientes, 
apresentando os produtos vendidos na promoção e criando uma política de 
preços atrativos, além de pensar em cartazes para publicar as promoções. 

3 – Os alunos têm dez clientes com perfis e exigências diferenciadas para atender 
(os clientes representam dez empresas). Os produtos são hortifrútis e trabalham 
com distribuição para outras empresas. A turma deverá criar dez exigências para 
os clientes, levando em conta a embalagem, tipos de produto, quantidades, 
armazenagem, transporte dos produtos etc. Em seguida, devem ser 
apresentados os documentos necessários para o recebimento dos pedidos, 
como ocorrerá a organização e quais os recursos necessários para os 
procedimentos administrativos e o atendimento ao cliente. Os alunos deverão 
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criar os pedidos de dez clientes com exigências diferenciadas. Obs.: há clientes 
com acessibilidade diversificada e será necessário transporte terrestre, aéreo e 
marítimo.  

4 – Os alunos receberão os pedidos dos clientes, deverão separar os pedidos, 
protocolar e providenciar a entrega dos mesmos mediante as exigências. É 
importante o detalhe dos documentos necessários para a efetivação da entrega, 
o transporte da carga e a conservação da mercadoria. 

5 – Os alunos deverão organizar os pedidos das dez empresas e distribuir nas 
empresas solicitantes, estipulando como ocorrerá o processo de distribuição e 
os processos administrativos para tanto. Deverão abordar o processo de 
armazenagem e estoque adequado dos produtos, reforçando que deverão criar 
setores para distribuição das tarefas para suprir as exigências dos clientes.  
 
Alguns alunos serão escolhidos para explicar como ocorrerá a comunicação, o 
processo logístico e quais os critérios usados para o atendimento. Deverão 
elaborar um roteiro para ser apresentado. 
 
Os alunos ficarão livres para diagnosticar e avaliar a qualidade desse processo, 
podendo dar sugestões de melhorias após a apresentação. 
 
Também deverão falar sobre a aplicabilidade da logística associada à atividade 
vivenciada. Após a atividade ter sido desenvolvida, os alunos poderão avaliá-la. 
Logo em seguida, o docente fará as considerações necessárias, apresentando os 
pontos negativos, positivos e de crescimento para o grupo. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será não 
presencial síncrona. 
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AULA 19 
Não presencial 
(síncrona) 
 

[DEBATE DIRECIONADO] O docente organiza os alunos em equipes no ambiente 
digital, organizadas por temas: marketing, vendas, logística, cada tema com um 
estudo de caso específico e com uma problemática que os alunos deverão 
resolver.  

Os alunos resolvem a problemática e apresentam suas respostas à plenária, que 
poderá interagir com novas propostas e soluções. 

Ao fim de cada exposição, o grupo de alunos que apresentou as soluções lança 
uma ou duas questões para outro grupo responder.  

Na sequência o docente pode debater a interrelação desses departamentos e 
como devem manter uma comunicação eficaz para alcançar o objetivo de 
controle das informações geradas internamente. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial. 

Recurso: 
Plataforma Teams. 

Entrega do Forms 

AULA 20 
Presencial 
 

[REVISÃO COM WEBQUESTIONÁRIO] Finalizando os conhecimentos referentes 
aos processos de comunicação e interrelação entre setores empresariais, e 
possibilitando uma revisão dinâmica dos conhecimentos com os alunos, o 
docente realiza um jogo de perguntas e respostas com utilização da plataforma 
digital Kahoot!  

O jogo contempla 30 perguntas sobre todos os assuntos estudados durante o 
desenvolvimento e a execução dos indicadores abordados.  

O docente utiliza a oportunidade como forma de avaliação e feedbacks do 
processo de aprendizagem dos alunos. 

[ATIVIDADE PRÁTICA] Após a aplicação do webquestionário, o docente solicita 
aos alunos que se reúnam os grupos de suas respectivas empresas fictícias 
estruturadas durante as aulas dos indicadores 1 e 2, desse modo será proposto 

 
Recurso: 
PowerPoint/Sway. 
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o desafio aos grupos de incorporar nessas empresas as práticas relacionadas ao 
indicador 3, para isso acontecer propõe-se: 

• Padronizar os processos operacionais administrativos já conhecidos nas 
seguintes funções organizacionais: marketing e vendas, logística, 
financeiro e gestão de pessoas. 

O docente poderá orientar os alunos a utilizar ferramentas de TIC´s que os 
auxiliem na padronização dos processos operacionais administrativos. De modo 
a facilitar o entendimento desses processos, sugere-se a construção de 
fluxogramas. 

Durante essa elaboração, o docente deverá mediar a construção junto aos 
alunos, buscando repassar orientações e sanando as dúvidas que forem 
surgindo.  

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial. 

AULA 21 
Presencial 
 

[SEMINÁRIO] No último dia, os grupos farão uma apresentação das empresas 
fictícias tratadas ao longo do curso, evidenciando a padronização dos processos 
dentro das principais funções organizacionais: marketing e vendas, logística, 
financeiro e gestão de pessoas, por meio dos fluxogramas construídos. 

Ao final das apresentações, levando em consideração o cenário de 
aprendizagem, discute-se com a turma a seguinte questão norteadora da 
situação de aprendizagem:    

• Como o aluno deverá organizar e providenciar recursos para o 
funcionamento da empresa conforme demanda e processos 
institucionais de modo que possa contribuir na organização e execução 
de atividades de apoio aos processos organizacionais administrativos? 

  



PLANO DE TRABALHO DOCENTE PARA OFERTA FLEXÍVEL 
 

33  

O docente articula a questão norteadora em discussão, de forma que todos os 
alunos participem desse momento.  

[FECHAMENTO] Ainda na última aula, o docente poderá realizar processos 
avaliativos em relação ao desenvolvimento da competência “Organizar e 
executar atividades de apoio aos processos da organização”, promovendo 
momentos de recuperação para aqueles que não atingirem os objetivos 
definidos. 
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UC 2: Elaborar, organizar e controlar documentos da Organização CH:  60 
 

Situação de Aprendizagem 1:  Elaboração e atualização de documentos empresariais  
Carga horária prevista: 36 h  

Número de aulas: 
9  

A situação de aprendizagem será realizada tendo por base situações problemas que contextualizarão os fazeres e problemáticas comuns na elaboração 
e atualização de documentos administrativos e comerciais, de modo a mobilizar os elementos de competência referentes ao indicador 1 dessa Unidade 
Curricular. 

A partir das situações-problema, os alunos devem ser incentivados a colocar em prática os fazeres relacionados a criação e atualização de documentos 
empresariais, operando recursos de tecnologia da informação e comunicação, conforme normas da língua padrão e procedimentos da organização, 
realizando análise dos processos, reflexões, compartilhando e apresentando questões, visando interpretar elementos e relações estabelecidas no 
decorrer do desenvolvimento das atividades propostas nas aulas, para que desse modo consigam identificar pontos a melhorar para desenvolver a ação 
profissional de forma assertiva.  

É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem utilizados para que os alunos consigam planejar e 
executar os desafios propostos com autonomia e dinamismo. 

Recomenda-se que ao longo do desenvolvimento das atividades propostas o docente busque levantar questões disparadoras e reflexões junto aos alunos 
para que eles possam conduzir o encaminhamento da solução.    

A cada finalização de aula ou de uma situação de aprendizagem, o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o 
atendimento aos indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de forma processual e individual.  

Indicador 

• Elabora e atualiza documentos administrativos e comerciais, operando os recursos de tecnologia da informação e comunicação, conforme 
normas da língua padrão e procedimentos da organização. 

Elementos 

Conhecimentos 

• Técnicas de redação empresarial e 
oficial: estrutura textual, coesão e 

Habilidades 

• Ler e interpretar textos; 

• Organizar o ambiente de trabalho; 

Atitudes/Valores 

• Zelo na apresentação pessoal; 
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coerência, pronomes de tratamento, 
abertura e fechamento, regras 
gramaticais e ortografia aplicáveis; 

• Modelo de documentos: ata, carta, 
circular, memorando, comunicado, e-
mail, ofício, relatório, telegrama, fax, 
declaração, atestado, recibo, 
requerimento, aviso, convocação, 
contrato, edital; 

• Sistema operacional cliente, editor de 
textos e planilha eletrônica, 
apresentação eletrônica, internet e e-
mail. 

• Comunicar-se de forma escrita com 
clareza e assertividade; 

• Gerenciar tempo e atividades de 
trabalho; 

• Ter visão sistêmica; 

• Utilizar recursos de tecnologias da 
informação e comunicação. 

 

• Postura profissional no relacionamento 
com stakeholders; 

• Proatividade na movimentação de 
documentos e disponibilização das 
informações; 

• Responsabilidade no cumprimento de 
prazos estabelecidos; 

• Utilização consciente de recursos e 
insumos; 

• Sigilo no tratamento das informações da 
organização, dos colaboradores, dos 
fornecedores e dos clientes. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

 
AULA 22 
Presencial 

 

[APRESENTAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR] Recomenda-se que docente introduza a 
nova unidade curricular resgatando as temáticas discutidas na UC1, de forma a 
relacioná-las às atividades de elaboração, organização e controle dos documentos da 
organização que compõem a presente UC. O docente também deve destacar os 
indicadores a serem avaliados nesse componente curricular. 
 
[DEBATE] Os docentes podem propor um debate solicitando que os alunos descrevam 
o papel do assistente administrativo nas atividades de organização e apoio aos 
processos da empresa e como elas se relacionam aos fazeres de elaboração, 
organização e controle dos documentos da organização. 

Para contribuir com a discussão coletiva, o docente apresenta alguns questionamentos, 
por exemplo: 

• O que vocês consideram como elemento fundamental no processo de 
elaboração e atualização de documentos empresariais? 

• Quais são as minhas principais dificuldades no processo de criação e elaboração 
de documentos? 

Os alunos apresentam suas contribuições em plenária e o docente faz 
complementações pertinentes, salientando a importância da comunicação assertiva 
para o assistente administrativo no desenvolvido dos processos de trabalho das 
empresas e organizações. 

Para aprofundar a discussão sobre a importância da comunicação, sugere-se a aplicação 
de dinâmicas com o objetivo de promover integração e debater os principais problemas 
de comunicação. Como sugestão, o docente pode apresentar a dinâmica “Você está 
escutando?” 

 

 

Recurso de sala de aula: 

1. Projetor ou outro 
recurso visual para 
exposição. 
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[DINÂMICA] Sugestão de dinâmica: o docente deve organizar os alunos em duplas e 
numerar os participantes de cada dupla com os números 1 e 2, aleatoriamente. Na 

sequência, o docente reúne todos os participantes que receberam o nº 1 e dar as 
seguintes instruções: Você irá contar uma história ao seu par. Pode escolher uma 
história real, da sua própria vida, ou criar algo. Mas a sua tarefa é contar essa história 
ao seu parceiro do começo ao fim e certificar-se de que ele compreendeu bem o que 
você contou. 
 
Em seguida, o docente reúne os participantes que receberam o nº 2 e distribui a cada 
um deles um papel com instruções individuais. Todos os alunos enumerados como 2 
têm o objetivo de interferir na comunicação, dificultando-a.  
 
Sugestão de papéis:  
* Dê palpites sem ser solicitado durante o relato do seu par;  
* Interrompa frequentemente seu par, impedindo-o de chegar ao fim de sua história;  
* Mude de assunto várias vezes durante o relato do seu par;  
* Não responda nem pergunte nada durante todo o relato;  
* Peça constantemente ao outro que repita o que acabou de dizer;  
* Procure contar uma história melhor do que a que o seu par está contando;  
* Observe o resto da sala enquanto o seu par está falando;  

Depois das instruções, as duplas sentam-se espalhadas pela sala, executando a tarefa 
ao mesmo tempo. O facilitador observa o grupo e determina o final da atividade ao 
perceber que a maioria das duplas concluiu a tarefa ou já se encontra suficientemente 
mobilizada. 

Com o encerramento da atividade, o docente poderá reunir a turma em plenária e 
solicita que cada dupla relate suas impressões sobre as dificuldades na comunicação. 
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AULA 23 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] Recomenda-se que o docente inicie a atividade recapitulando os 
assuntos tratados na aula anterior. Nesse sentido, pergunta aos alunos: 

• O que é comunicação?  

• Quais formas utilizamos para nos comunicar?  
 

Vídeo para reflexão sobre os tipos de comunicação: Tá dando onda, disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=AIdURISRsVE.  
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Após a exibição do vídeo, o docente deverá abordar o uso 
da linguagem formal e informal, destacando a importância das normas da língua 
padrão. Com isso, o docente poderá relacionar as experiências apresentadas com os 
elementos de competência que se relacionam a comunicação e técnicas de redação 
empresarial. 
 

 

Recurso de sala de aula: 

1. Recurso audiovisual e 
caixa de som para 
exibição de vídeo do 
YouTube. 

2. Projetor ou outro 
recurso visual para 
exposição. 

3. Material gráfico: 
caderno/papel/caneta
s. 

 

 

 

[DESDOBRAMENTO E REFLEXÃO] Finalizada a dinâmica, o docente apresenta os 
elementos do processo de comunicação. Após exposição, divide a turma em três grupos 
para que cada um deles identifique:  

• Quais são as causas dos problemas de comunicação do emissor? 

• Quais são as causas dos problemas de comunicação do receptor? 

• Como melhorar a comunicação? 
 

As equipes apresentam suas conclusões em plenária e o docente faz as 
complementações pertinentes sobre a importância da comunicação assertiva no 
contexto profissional e nas relações pessoais. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIdURISRsVE
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[DINÂMICA] A partir da exposição dialogada, o docente e os alunos buscam identificar 
e selecionar do vídeo algumas palavras informais. Na sequência, o docente organiza a 
turma em quatro grupos. Cada grupo deve informar a palavra que escolheu 
diretamente para o docente, sem que os membros dos outros grupos saibam. Depois, 
cada grupo deverá escrever um pequeno texto em linguagem formal para apresentar a 
palavra escolhida, sem citá-la no documento.  

Durante a socialização da atividade, os demais grupos devem buscar adivinhar qual foi 
a palavra escolhida. Após a socialização, o professor enfatiza a importância da 
comunicação formal no contexto profissional. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial. 

 

 

 

 

 

AULA 24 
Presencial 

[APRESENTAÇÃO DE LEITURA COMPLEMENTAR] Como sugestão, o docente inicia a 
atividade apresentando aos alunos o seguinte contexto: 
 
A quarta Revolução Industrial tem requerido trabalhadores capazes de transitar de um 
contexto analógico para o digital. Essa transição, além de competências técnicas 
relacionadas às novas tecnologias, requer também criatividade, pensamento crítico, 
desenvoltura e capacidade de comunicar-se e trabalhar em equipe, com foco em 
soluções. 
 
Essa abordagem é essencial, sobretudo porque o domínio, pelo trabalhador, de 
habilidades socioemocionais tem sido considerado fundamental para o ingresso e a 
permanência no mundo do trabalho, ou, ainda, para a ascensão profissional do 
trabalhador de qualquer área. 
 
A capacidade de se comunicar bem representa uma das habilidades socioemocionais 
mais relevantes no contexto profissional, pois consiste na forma como as pessoas 
utilizam as diferentes linguagens para expressar e partilhar informações, experiências, 
sentimentos e ideias, tendo em vista o público ao qual se destina a mensagem. Pela 

Recurso de sala de aula: 

Projetor ou outro recurso 
visual para exposição. 

 

Senac Recomenda: 
Fale com clareza, 
disponível em: 
https://www.youtube.com
/watch?v=g38dC1bpS1U&li
st=PLM_w7N-
7CinLQfz73aBpGjx6tw1DM
rD1p&index=45&ab_chann
el=FernandadeMorais. 

 Linguagem corporal, 
disponível em: 
https://www.youtube.com
/watch?v=_v5Z9EBrZM4&li
st=PLM_w7N-

 

https://www.youtube.com/watch?v=g38dC1bpS1U&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=45&ab_channel=FernandadeMorais
https://www.youtube.com/watch?v=g38dC1bpS1U&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=45&ab_channel=FernandadeMorais
https://www.youtube.com/watch?v=g38dC1bpS1U&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=45&ab_channel=FernandadeMorais
https://www.youtube.com/watch?v=g38dC1bpS1U&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=45&ab_channel=FernandadeMorais
https://www.youtube.com/watch?v=g38dC1bpS1U&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=45&ab_channel=FernandadeMorais
https://www.youtube.com/watch?v=g38dC1bpS1U&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=45&ab_channel=FernandadeMorais
https://www.youtube.com/watch?v=_v5Z9EBrZM4&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=_v5Z9EBrZM4&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=_v5Z9EBrZM4&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=24
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amplitude do tema, são abordados os elementos que compõem a expressão oral – 
entendida como capacidade de se expressar oralmente, de forma clara e objetiva – e a 
expressão corporal, que é uma forma de comunicação não verbal que abarca gestos, 
expressões faciais e posturas condizentes com o conteúdo do que é comunicado. Nesse 
sentido, a habilidade de comunicação apresenta importante relevância, tanto pelo 
caráter transversal a todas as ocupações como pelo poder de destaque que confere aos 
profissionais que a dominam. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] A partir da leitura acima, o docente deverá abordar a relação 
entre comunicação e o mundo do trabalho, considerando os impactos da 4ª Revolução 
Industrial no mercado. Além de tratar da comunicação verbal, o docente deve procurar 
apresentar a importância da linguagem não verbal no ambiente corporativo, lembrando 
que os cuidados com a imagem, postura e comportamento são fundamentais no 
ambiente de trabalho.   

Para fomentar o debate, os alunos devem ser convidados a relatar experiências 
pessoais e profissionais relacionadas à habilidade de se comunicar. 
 
[DRAMATIZAÇÃO] Sugere-se que o docente organize a turma em três grupos. Cada um 
deles deverá apresentar uma mensagem a ser comunicada para diferentes pessoas em 
uma empresa. Os alunos devem se preparar para passar a mensagem da melhor 
maneira possível, de forma que todos tenham o mesmo entendimento, respeitando 
cargos e instâncias da organização. 
 
Mensagem a ser informada: 
 
A partir daquele mês, a empresa adotará meta de cota de vendas, sendo esse o principal 
índice de medição de desempenho dos vendedores. A empresa definiu que o 
desempenho mínimo esperado dos vendedores deve ser equivalente ao cumprimento 

7CinLQfz73aBpGjx6tw1DM
rD1p&index=24. 

 

Postura e imagem 
confiante, disponível em: 
https://www.youtube.com
/watch?v=Ul5zdEb4FJo&lis
t=PLM_w7N-
7CinLQfz73aBpGjx6tw1DM
rD1p&index=48. 

https://www.youtube.com/watch?v=_v5Z9EBrZM4&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=_v5Z9EBrZM4&list=PLM_w7N-7CinLQfz73aBpGjx6tw1DMrD1p&index=24
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de 100% dessa cota, além de mudar as regras de pagamento da comissão sobre as 
vendas: 

• Caso o vendedor não atinja a cota, receberá metade do valor previsto e terá de atingir 
100% da cota no próximo mês; 

• Caso cumpra 100% da cota, receberá o valor integral previsto; 

• E caso supere a cota receberá 50% a mais do valor integral previsto, além de um 
prêmio caso mantenha o desempenho por três meses seguidos; 

• Caso toda a equipe cumpra ou supere a meta por seis meses seguidos, todos receberão 
um bônus. 

Os diferentes destinatários da mensagem são: 

1. Vendedores (alteração das regras de pagamento da comissão); 
2. Gerente de vendas (alteração da forma de avaliação de desempenho da equipe de 
vendas); 
3. Presidente (comunicado de que todos foram avisados). 
 
Após receber a mensagem, cada grupo iniciará a apresentação para o restante da 
turma, simulando a conversa com cada um dos destinatários. Enquanto uma equipe 
apresenta sua dramatização, os outros grupos deverão observar a adequação das 
expressões verbais e corporais de acordo com o destinatário da mensagem. Depois de 
concluída a atividade, o docente deve sugerir que os alunos sentem em círculos e 
discutam sobre as apresentações e os comportamentos assumidos frente a cada um 
dos públicos. O docente deverá auxiliar os alunos a identificar o grau de adequação da 
linguagem e da postura adotadas no decorrer da dramatização. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será não presencial 
assíncrona. 
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AULA 25 
 
Não 
Presencial 
(assíncrona) 

 

[AQUECIMENTO] Na abertura da aula no ambiente virtual de aprendizagem, os alunos 
receberão orientações do docente quanto à atividade a ser realizada. Para tanto, os 
docentes poderão postar um vídeo ou uma orientação escrita para detalhar as 
atividades que serão desenvolvidas de forma assíncrona. 
 

[LEITURA] A partir do acesso a esses documentos, o docente solicita aos alunos que 
realizem leitura do artigo de Mayra Ribeiro “Você pratica netiqueta?”, disponível em: 
https://rhpravoce.com.br/posts/voce-pratica-a-netiqueta. Após a leitura, os alunos 
devem fazer anotações de suas considerações de como o uso da netiqueta poderá 
melhorar a comunicação nas rotinas do assistente administrativo. Essas considerações 
serão utilizadas na próxima aula presencial. 
  
[GUIA ILUSTRATIVO] A partir da leitura realizada, os alunos serão incentivados a buscar 
por outras referências sobre netiqueta (livros, sites, revistas), a fim de ampliar seus 
conhecimentos sobre a temática. Desse modo, os alunos serão desafiados a construir 
um guia ilustrativo com dicas e orientações sobre netiqueta, eles poderão utilizar 
aplicativos e ferramentas tecnológicas que os auxiliem nessa atividade. 

Ao final, o Guia deverá será publicado no ambiente virtual. 

[ENCAMINHAMENTO] O docente informa no ambiente de aprendizagem que a 

próxima aula será presencial. 

 

Recursos: 
Plataforma Teams - 
ambiente virtual de 
aprendizagem. 
 
 Leitura indicada: 

“Você pratica 
netiqueta?”, disponível 
em: 
https://rhpravoce.com.
br/posts/voce-pratica-
a-netiqueta. 

 

 

 

 
 

Guia ilustrativo 
sobre netiqueta 

AULA 26 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] O docente fará o resgate com a turma sobre netiqueta e solicitará 
que eles comentem de forma breve as considerações feitas durante a leitura do artigo 
“Você pratica netiqueta?”. Na sequência o docente media um processo de 
brainstorming discutindo com os alunos como a comunicação é utilizada pelas 
empresas nos mais diversos contextos (documentos institucionais, mídias físicas e 
virtuais, comunicados, avisos, entre outros.) Com base nas considerações 

Recurso de sala de aula: 

1. Quadro branco/pincel ou 
tela interativa/bloco 
autoadesivo/flipchart, 
entre outros. 

 

https://rhpravoce.com.br/posts/voce-pratica-a-netiqueta
https://rhpravoce.com.br/posts/voce-pratica-a-netiqueta
https://rhpravoce.com.br/posts/voce-pratica-a-netiqueta
https://rhpravoce.com.br/posts/voce-pratica-a-netiqueta
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apresentadas, o docente faz uma reflexão sobre a importância de se seguir regras e 
normas durante a comunicação escrita física ou virtual. 

[APRESENTAÇÃO DE VÍDEO] Para conscientizar os alunos da importância da boa escrita 
para a eficiência dos processos de comunicação, sugere-se a apresentação do 
vídeo: Programa do Jô: placas inusitadas, disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=kDJVhImqCEs. 

[RODA DE DIÁLOGO]:  Após a exibição do vídeo, o docente apresenta alguns 
questionamentos aos alunos, por exemplo:  

• Para você, comunicar-se é uma tarefa fácil? 

• Qual a importância da comunicação escrita na divulgação e compreensão da 
mensagem? 

• Como as mensagens equivocadas podem influenciar no relacionamento 
comercial das empresas? 

 
O docente registra as respostas dos alunos no quadro branco/digital/flipchart/adesivos 
ou utilizando outro recurso. Junto com o grupo, o docente faz uma análise das respostas 
e estabelece relações entre as formas de escrita mais comuns na vida pessoal e no 
ambiente institucional. 
 
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Em seguida, o docente apresenta técnicas para comunicação 
escrita, destacando aquelas relacionadas à redação empresarial e oficial: estrutura 
textual, coesão e coerência, pronomes de tratamento, abertura e fechamento, regras 
gramaticais e ortografia aplicáveis. 
 
[ATIVIDADE EM GRUPO] O docente divide a turma em grupos e entrega para cada 
grupo uma mensagem de e-mail escrita de forma incorreta, com erros de português, 
relativos à gramática, à ortografia e a vícios de linguagem. Os alunos, reunidos em 
grupos, devem procurar:  

2. Recursos audiovisuais 
para exibição de vídeo 

 

ESPIE: 

1. Documentos da 
comunicação empresarial 
(obj. interativo).   

2. Técnicas de redação 
empresarial e oficial: 
estrutura textual 
(texto PDF).  

3. Formatos e modelos de 
documentos no contexto 
empresarial (texto PDF).   

4. Técnicas de redação 
empresarial (obj. 
interativo). 

 

Biblioteca Digital   

1. Comunicação 
corporativa (cap. 6).   

2. Redação empresarial.  

3. O auxiliar administrativo 
no escritório (cap.5) 
- bibliografa complementar 

4. Secretária.  
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• Identificar a inadequação linguística presente em cada um dos exemplos;  

• Reescrever a mensagem da forma que consideram correta; 

• Pensar em como essa ocorrência pode influenciar nos relacionamentos 
empresariais.  

 
Após a finalização das atividades, as equipes apresentam suas conclusões em plenária 
e o docente faz as complementações pertinentes. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial. 
 

  

AULA 27 
Presencial 
 

 [AQUECIMENTO] Para iniciar essa situação de aprendizagem, o docente pode propor 
uma atividade de brainstorming, perguntando aos alunos: 

• Que tipos de documentos e textos são mais utilizados pelas empresas?  

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA]: Após o brainstorming, o docente apresenta os principais 
modelos de documentos empresariais e a importância deles para os processos 
administrativos, tais como: ata, carta, circular, memorando, comunicado, e-mail, ofício, 
relatório, telegrama, fax, declaração, atestado, recibo, requerimento, aviso, 
convocação, contrato, edital e procuração.  

[PESQUISA E ATIVIDADE INDIVIDUAL] A partir da lista apresentada, o docente solicita 
que os alunos escolham um tipo de documento e pesquisem:  

• O que é este documento;   
• Para que ele é utilizado;  
• Como deve ser preenchido.    

A proposta é que os alunos se organizem de forma a contemplar a maior diversidade 
de documentos possível. 
 

Recursos para a aula: 

1. Uso do laboratório de 
informática. 

 

2. Materiais digitais, 
bibliotecas disponíveis 
no Senac e buscadores 
da internet. 

 

3.  Recursos digitais de 
armazenamento de 
dados em nuvem. 
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[REPOSITÓRIO DOCUMENTOS] Os alunos deverão criar um repositório digital coletivo 
(por exemplo: Onedrive, Google Drive, Azure etc.) para disponibilizar modelos de 
documentos pesquisados. Para cada tipo de documento os alunos deverão elaborar um 
descritivo informando sobre sua utilização e forma de redação. O docente pode 
complementar com as informações que considerar necessárias. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será não presencial 
síncrona.  

 
 
AULA 28 
Não 
presencial 
(síncrona) 
 

[AQUECIMENTO] O docente realiza o acolhimento dos alunos na plataforma virtual de 
aprendizagem e orienta sobre o acesso às ferramentas disponíveis para facilitar o 
processo de aprendizagem  
 
[EXPOSIÇÃO DOCENTE] Antes de iniciar a atividade prática, o docente deverá abordar 
as questões relacionadas à utilização de editores de textos (Word, WordPress etc). Para 
tanto, realiza uma apresentação sobre as principais funcionalidades dos editores, tais 
como: novo documento, salvamento, formatação, revisão, proteção, entre outros. 
 
[ATIVIDADE PRÁTICA] A partir das pesquisas e dos modelos disponibilizados no 
repositório, o docente distribui a cada aluno situações-problema nas quais eles 
deverão identificar e criar o documento administrativo/comercial que atenda à 
demanda apontada em cada caso. É necessário que a norma culta e as especificidades 
do tipo de documento sejam respeitadas, com a utilização de editor de texto 
  
Exemplos de situações-problema:  

• Ata: A Diretoria das Casas Maranhão, empresa do ramo de vendas de calçados e confecções, 

reuniu seus funcionários do setor comercial no dia 20/06/2015, às 8h, para discutir a respeito 
do plano de metas a serem cumpridas no próximo semestre. A proposta ficou assim definida: a 
meta de vendas para o semestre é de R$ 500.000,00, dividido igualitariamente pelos seis 
vendedores que a empresa possui. O vendedor que alcançar a meta e vender mais será 
bonificado no final do ano com uma viagem a qualquer destino do Brasil (a escolher), com 

 
Recursos: 
Plataforma Teams e 
editores de texto. 
 
ESPIE: 
1. Documentos da 
comunicação 
empresarial (obj. 
interativo). 

2. Técnicas de redação 
empresarial e oficial: 
estrutura textual 
(texto PDF).   

3. Formatos e modelos 
de documentos no 
contexto empresarial 
(texto PDF).   

Publicação 
no ambiente virtual 
da produção textual 

elaborada  
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direito a um acompanhante e as despesas de viagens aéreas e de estadia por cinco dias 
totalmente custeados pela empresa. Os vendedores concordaram com as condições, contudo o 
vendedor João Antônio solicitou que fosse estendida uma premiação no valor de R$ 500,00 
reais para os que alcançarem ao menos 80% da meta, o representante da empresa Arthur 
Fontes realizou uma contraproposta oferecendo uma premiação ao segundo lugar em vendas 
acima da meta no valor de R$ 800,00 reais, a proposta foi aceita consensualmente por todos os 
integrantes da equipe de vendas. Utilizando essas informações, os alunos deverão elaborar um 
documento que atenda as necessidades da empresa. 

• Relatório: Após uma visita de campo à empresa Alfa Romeu para fazer uma auditoria sobre 

consumo de material de escritório , os auditores contratos pela empresa deverão elaborar um 
relatório especificando o consumo de material, indicando onde há desperdício, bem como as 
formas de economizar ou remanejar os materiais de um setor para o outro. Tendo em vista a 
situação delicada em que a empresa se encontra, visa-se o melhor aproveitamento desse 
material e a indicação os pontos onde pode haver uma economia quanto à quantidade 
utilizada. Utilizando essas informações, os alunos deverão elaborar o documento solicitado. 

• Ofício: Seu setor é responsável por convocar os candidatos aprovados em processos seletivos, 

desta forma é necessário comunicar à candidata que ficou na 5ª colocação do processo seletivo 
0056/2015, Mariana Oliveira, que a mesma deve comparecer no dia 1º de novembro do 
corrente ano para tomar posse na sede da empresa. Utilizando essas informações acima, os 
alunos deverão criar o documento de comunicação exigido. 

• Memorando: O Departamento Comercial da empresa Quero Mais pretende convocar todos 

os diretores e funcionários da empresa para participação no evento de encerramento do mês e 
comemoração das metas alcançadas em vendas, que se realizará no dia 20 de novembro do 
corrente ano na sala de convivência da empresa. Desta forma e utilizando essas informações, 
os alunos deverão elaborar o documento de comunicação exigido. O mesmo será assinado pelo 
senhor Alberto Costa, diretor do Departamento Comercial da empresa. 

• Requerimento: Mariana Oliveira, que trabalha na empresa OPERACIONAL S.A, precisa com 

urgência fazer uma solicitação à empresa na qual trabalha requerendo ajuda estudantil para 
custeio de 50% da mensalidade no valor de 650 reais do curso de administração na Faculdade 
São Lucas, uma vez que ela descobriu, por meio de uma conversa com as demais colegas, que 
isso era possível graças à resolução 145 da empresa, que entrou em vigor após o acordo 
coletivo do ano corrente. Caso não seja contemplado com esse benefício, Mariana terá que 

4. Técnicas de redação 
empresarial (obj. 
interativo).   

5. Uso da informática no 
contexto empresarial: 
internet, editores de 
texto, planilhas 
eletrônicas (texto PDF). 

 
Biblioteca Digital   
1. Comunicação 
corporativa (cap. 6).   

2. Redação empresarial.  

3. O auxiliar 
administrativo no 
escritório (cap.5) - 
biblioteca complementar 

4. Secretária.  
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trancar a faculdade de administração por não ter conseguido o FIES nem custear sua 
integralidade com recursos próprios. 

• Recibo: Gabriel de Almeida prestou um serviço de jardinagem para a empresa Foco e Ação, 

cobrando por seus serviços a quantia de R$ 350,00. A empresa pagará, mas necessita de um 
documento comprobatório para realizar a movimentação financeira. Gabriel não possui 
cadastro de prestador de serviço, portanto não está apto a gerar uma nota fiscal, desta forma 
a empresa aceitou a emissão de um documento comercial para o pagamento ser efetivado.  
Com base nessas informações, os alunos deverão elaborar um documento para resolver a 

situação. 

• Comunicado: Os alunos deverão elaborar um comunicado considerando a seguinte 

mensagem: Não haverá expediente na Mar Azul na quarta-feira de cinzas. 

• Mensagem Eletrônica (e-mail): Seu setor é responsável por redigir e enviar um 

comunicando a todos os funcionários da empresa informando que os contracheques do mês de 
setembro dos mesmos estão disponíveis para retirada no RH da empresa a partir de hoje dia 7 
de outubro de 2015. Como a empresa é muito grande, ela conta com recursos computacionais 
em todos os setores. Com base nessas informações, os alunos deverão elaborar um e-mail para 
atender às necessidades do setor. 

 

*O docente poderá complementar essa atividade solicitando de elaboração de outros 
tipos de documentos administrativos. 
 

[PLANTÃO TIRA DÚVIDAS] Durante o momento em que os alunos estão elaborando o 
documento, o docente deve apoiá-los no esclarecimento de dúvidas que possam surgir 
na realização da situação de aprendizagem. 
 

[APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIA] Ao final da atividade, o docente solicitará que alguns 
voluntários apresentem os documentos ao grupo, de forma que possam discutir sobre 
a utilização de cada um deles. Além disso, o docente deverá fazer as intervenções 
necessárias, especialmente sobre o uso formal da linguagem na redação desses 
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documentos, destacando os seguintes aspectos: coesão e coerência; pronomes de 
tratamento; abertura e fechamento; regras gramaticais e ortografia. 

 
Nota ao docente: Essa atividade poderá ser utilizada como insumo para avaliação do 
primeiro indicador da UC2.   

Obs: Caso o docente e a turma julguem pertinente, os documentos confeccionados 
poderão ser desenvolvidos com foco no projeto integrador.   
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será não presencial 
assíncrona. 

AULA 29 
 
Não 
presencial 
(assíncrona) 
 

[AQUECIMENTO] Na abertura da aula no ambiente virtual de aprendizagem, os alunos 
receberão orientações do docente quanto à atividade a ser realizada. Para tanto, os 
docentes poderão postar um vídeo ou uma orientação escrita detalhando as atividades 
que serão desenvolvidas de forma assíncrona. 
 
[ANÁLISE DA SITUAÇÃO-PROBLEMA]  
Problemas com o fornecimento de energia 
Após uma noite de temporal, a rua onde se localiza a empresa FABRICANOL ficou sem 
fornecimento de energia. Tendo sua produção industrial de álcool em gel 
comprometida, frente ao contexto da pandemia de covid-19, logo após a constatação 
da falta de energia o dono da FABRICANOL, sr. João, acionou a empresa DA LUZ, 
responsável pela prestação desse serviço, para consultar sobre o prazo de 
reestabelecimento, uma vez que a FABRICANOL não possui gerador para dar 
continuidade à sua produção. 
 
No dia seguinte ao ocorrido, a empresa DA LUZ informou, por telefone, que o serviço 
seria restabelecido em 24h. Passadas 24h e sem observar o retorno da energia, sr. João 
registrou uma reclamação diretamente no site da empresa, informando o ocorrido. Os 
dias seguiram e a energia não retomou. Nesse período, sr. João encaminhou e-mails, 

Recurso: 
Plataforma Teams. 

 

Participação no 
fórum e publicação 
no ambiente virtual 
da carta elaborada  
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enviou comunicado ao jornal do bairro e abriu uma série de chamados, sem obter 
nenhum tipo de retorno da empresa. 
 
Tendo em vista que a situação se prolonga por mais de uma semana, sr. João resolveu 
escrever uma carta para a Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL relatando o 
ocorrido e solicitando providências. 
  
Após a análise do caso, os alunos, individualmente, deverão escolher e elaborar um dos 
tipos de comunicação utilizados pelo personagem do caso, tais como: e-mail 
corporativo, comunicação com jornal do bairro e carta oficial.  
 
É importante assegurar que ao final a turma produza materiais dos três tipos. Concluída 
a atividade, os alunos deverão postar suas produções no chat/fórum. Posteriormente, 
em plenária, deverão eleger as três principais para que possam ser direcionadas ao 
docente como a entrega final da atividade da turma. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente deverá deixar um registro para os alunos informando 
que a próxima aula será presencial. 
 

 
AULA 30 
Presencial 

[SIMULAÇÃO] Como assistentes administrativos da empresa XPTO, os alunos deverão 
colaborar na organização de uma reunião da diretoria da empesa com seus 
stakeholders, que nesse caso, será a equipe do governador do Estado. Para que o 
evento possa ocorrer de maneira satisfatória, os alunos deverão elaborar todos os 
documentos e comunicações que serão utilizados na organização dessa reunião, 
utilizando recursos de tecnologia da informação. 
 
Para a realização da atividade, o docente dividirá a turma em equipes, realizando um 
sorteio das tarefas que deverão realizar: 
 

Recursos para a aula: 

Laboratório de 
informática, 
preferencialmente com 
pacote office. 

 

ESPIE: 

Uso da informática no 
contexto empresarial: 
internet, editores de 
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Equipe 1 – Elaborar ofício do presidente da empresa a ser direcionado ao chefe de 
gabinete do governador, convidando-o a participar da reunião, com objetivo e 
informações sobre local, data e horário. Recomenda-se utilizar editores de texto no 
desenvolvimento da atividade. 
 
Equipe 2 – Definir orçamento para viabilização da reunião e consolidar lista de 
participantes. Recomenda-se utilizar planilhas eletrônicas. 
 
Equipe 3 – Elaborar esboço, formatar e manter atualizada a apresentação que será 
utilizada no dia da reunião. Recomenda-se utilizar editores de apresentação. 
 
Equipe 4 –  Encaminhar comunicação interna para todos os membros da empresa 
informando dessa reunião. Também deverão produzir uma nota para divulgação nas 
mídias sociais da empresa. Recomenda-se utilizar editores de apresentação e design 
de layouts. 
 
[APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS E DEBATE DIRECIONADO] Em plenária, cada 
equipe apresenta o resultado das atividades desempenhadas e o docente provoca 
uma discussão sobre a importância da tecnologia e de suas ferramentas no cotidiano 
do assistente administrativo. O docente também deverá avaliar e fazer as 
intervenções necessárias, de modo que os alunos finalizem a atividade com a versão 
ajustada e correta de cada documento. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa aos alunos que a próxima aula será 
presencial, na qual serão desenvolvidas atividades relacionadas ao segundo e terceiro 
indicadores dessa UC. 
 

texto, planilhas 
eletrônicas (texto PDF). 
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Situação de Aprendizagem 2:   Métodos de arquivamento de documentos e fluxo de encaminhamento 
Carga horária prevista: 24 h 

Número de aulas: 
6  

A situação de aprendizagem será realizada tendo por base simulações, visita técnica e um estudo de caso, os quais contextualizarão os fazeres e 
problemáticas comuns na organização e arquivamento de documentos físicos e digitais, além do controle do fluxo desses documentos e registros de 
protocolos. O objetivo é mobilizar os elementos de competência referentes aos indicadores 2 e 3 dessa Unidade Curricular.  

A partir dessas atividades, os alunos precisarão construir um processo possível de ser implementado (em uma empresa ou até mesmo no Projeto 
Integrador) que auxilie no controle e fluxo dos documentos. Eles devem ser incentivados a simular os métodos básicos de arquivamento (alfabético, 
geográfico, numérico e ideográfico), bem como demonstrar exemplos de como os métodos e técnicas de arquivamento e protocolo funcionam na 
prática em uma empresa. Além disso, os alunos também deverão operacionalizar os processos que envolvem o fluxo de documentos, a partir da 
utilização de ferramentas que colaboram para esse fim.  

É importante que o docente organize o uso do espaço disponível (real e virtual) e os recursos a serem utilizados, para que os alunos consigam planejar 
e executar os desafios propostos com autonomia e dinamismo. 

Recomenda-se que ao longo do desenvolvimento das atividades propostas o docente busque levantar questões disparadoras e reflexões junto aos 
alunos para que eles possam conduzir o encaminhamento da solução.    

A cada finalização de aula ou de uma situação de aprendizagem o docente poderá estabelecer relações entre o desempenho dos estudantes e o 
atendimento aos indicadores, de maneira a ser possível avaliar o desenvolvimento da competência, de forma processual e individual.  

 

Indicadores 

• Organiza documentos físicos e digitais de acordo com as técnicas de arquivamento e protocolo, mantendo integridade e sigilo. 

• Controla o fluxo de documentos físicos e digitais, com eficiência, de acordo com as técnicas de arquivamento e protocolo, mantendo 

integridade e sigilo. 

Elementos 

Conhecimentos Habilidades 

• Ler e interpretar textos; 

Atitudes/Valores 

• Zelo na apresentação pessoal; 
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• Métodos e técnicas de arquivo e 
protocolo: classificação de documentos, 
recebimento, distribuição, tramitação, 
expedição, temporalidade e tipos de 
arquivo (físico e eletrônico); 

• Sistema operacional cliente, editor de 
textos e planilha eletrônica, 
apresentação eletrônica, internet e e-
mail; 

• Planilhas para organização de dados: 
elaboração e formatação. 

• Organizar o ambiente de trabalho; 

• Comunicar-se de forma escrita com 
clareza e assertividade; 

• Gerenciar tempo e atividades de 
trabalho; 

• Ter visão sistêmica. 

• Utilizar recursos de tecnologias da 
informação e comunicação. 

 

 

 

• Postura profissional no relacionamento 
com stakeholders; 

• Proatividade na movimentação de 
documentos e disponibilização das 
informações; 

• Responsabilidade no cumprimento de 
prazos estabelecidos; 

• Utilização consciente de recursos e 
insumos; 

• Sigilo no tratamento das informações da 
organização, dos colaboradores, dos 
fornecedores e dos clientes. 
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Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

 
AULA 31 
Presencial 

 

[AQUECIMENTO - BRAISNTORMING] Para iniciar essa situação de 
aprendizagem, o docente poderá apresentar aos alunos as seguintes questões 
disparadoras:  

• Como vocês organizam seus documentos pessoais (contas, documentos 
etc.)? 

• Que estratégias utilizam para organizar seus arquivos no computador 
(fotos, arquivos etc.)? 

  
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Após o brainstorming, o docente aborda o conceito 
de arquivamento e guarda de documentos com foco nos seguintes temas:  
métodos de arquivamento, tempo de arquivamento, extravio de documentos e 
protocolo,  gerenciamento eletrônico de documentos (GED), alertando para os 
riscos e proteções que devem ser levadas em conta neste tipo de ação.  
 
Alternativamente, pode-se exibir os vídeos: 

• Método de arquivamento e guarda de documentos, do professor  
Fabrício Monteiro, disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=X-zTfHKaXP4.   

• Dica de arquivologia: classificação dos documentos, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=PkurZwc3-PU. 

• Gerenciamento eletrônico de documentos (GED), disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=nyFrxmWY4DE. 

 
Na sequência solicita aos alunos exemplos em que relacionem documentos a 
tipos de arquivamento, complementando sempre que oportuno. 
 

Recurso de sala de aula: 

1. Projetor e recurso audiovisual 
para exposição de vídeo do 
YouTube. 

 

ESPIE 

1. Métodos e técnicas de 
arquivamento e protocolo. 
(texto PDF).  

2. Segurança das 
informações nas empresas 
(vídeo).  

 

Biblioteca Digital  

1. O auxiliar administrativo no 
escritório (cap. 5).   

2. Básico em administração (cap. 
3).  
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[SIMULAÇÃO 1] Após a exibição dos vídeos, os alunos devem ser incentivados a 
simular os métodos de organização e arquivamento de documentos. 

Nessa primeira atividade, os alunos se organizam em grupos, cada um dos quais 
recebe do docente um conjunto de livros e revistas de diversas áreas, autores e 
assuntos. A tarefa dos grupos é organizar esse material para facilitar a consulta, 
com base no critério que considerem mais adequado. 

 

[SIMULAÇÃO 2] Distribuídos em grupos, os alunos irão utilizar um arquivo de 
aço com quatro gavetas, pastas suspensas e etiquetas (impressas ou 
manuscritas) para simular a organização de documentos e seu controle. Cada 
grupo ficará responsável pela organização de uma gaveta e deverá considerar 
técnicas básicas de arquivamento (alfabético, geográfico, numérico e 
ideográfico), bem como demonstrar exemplos de como os métodos e técnicas 
de arquivo e protocolo funcionam na prática em uma empresa. 

 

[ATIVIDADE EM GRUPO] Após a conclusão da atividade, os alunos apresentam 
suas conclusões em plenária e o docente avalia e complementa com as 
considerações pertinentes, destacando a importância de um arquivamento 
eficiente para facilitar o acesso às informações. Para colaborar na discussão, ele 
deve suscitar uma reflexão com toda a turma acerca das temáticas a seguir: 

• A organização dos arquivos físicos em referência a seu arquivamento e 

protocolo;  

• A garantia do sigilo e integridade destes documentos;  

• O controle dos documentos na empresa.   
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[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial e 
os alunos realizarão uma visita técnica à área administrativa ou à biblioteca de 
uma determinada empresa para acompanhar como se dá o processo de 
arquivamento e protocolo. 
 

 
 
AULA 32 
Presencial 
 

[VISITA TÉCNICA - CHECKLIST] Os alunos farão uma visita técnica 
acompanhados do docente e, organizados em grupos, deverão analisar as 
seguintes questões: 
 

• Como essas áreas organizam os arquivos físicos e digitais?  

• Como se dá o controle do recebimento/encaminhamento dos 

documentos e acervos? 

• Quais critérios e protocolos eles utilizam para a armazenagem? 

• Como é o processo de eliminação e transferência dos documentos e 

acervos antigos? 

• Como é o processo de conservação e preservação? 

 

Os alunos deverão preencher o checklist produzido, de acordo com as 

informações obtidas na visita. 

  
[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] Após a realização da visita, o docente solicita que os 

alunos relatem como foi a experiência: o que foi visto e qual a percepção deles 

sobre as questões que deveriam ser observadas. Em seguida, o docente 

explanará sobre o uso de técnicas e métodos de organização e 

controle dos documentos físicos e digitais, com foco no fazer do assistente 

administrativo, sobretudo em relação aos indicadores trabalhados nessa 

situação de aprendizagem. 

 

 
 

ESPIE: 

1. Métodos e técnicas de 
arquivamento e protocolo (texto 
PDF).  

2. Segurança das informações nas 
empresas (vídeo).  
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[ENCAMINHAMENTO]  
O docente deverá informar que a próxima aula será não presencial, síncrona, e 
que eles deverão entregar o relatório da visita a partir das questões do checklist. 

 
AULA 33 
Não 
Presencial 
(síncrona) 
 

 
[AQUECIMENTO]:  O docente realiza o acolhimento dos alunos na plataforma 

virtual de aprendizagem e orienta sobre o acesso às 

ferramentas disponíveis para facilitar o processo de aprendizagem. 

 

[ATIVIDADE DE REVISÃO] O docente apresentará um quiz, que poderá ser 
elaborado pelo aplicativo Kahoot!, onde serão disponibilizadas perguntas sobre 
técnicas de arquivamento e protocolo, de modo que os alunos possam reforçar 
os conhecimentos sobre estes assuntos, trabalhados ao longo desta situação de 
aprendizagem. A atividade deve ser realizada individualmente e, ao término, 
abre-se uma plenária-para que todos conversem sobre as perguntas e as 
respostas dadas. 
 
[PESQUISA] Considerando as técnicas de arquivamento e protocolo discutidas 
até o momento, os alunos deverão agora pesquisar modelos de manuais de 
organização de documentos que apresentem formas de como gerir e organizar 
documentos nas empresas. 
 
[ELABORAÇÃO DE MANUAL DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS] 

Com base na pesquisa, na vivência da visita técnica e nos elementos mobilizados 

nas aulas anteriores, os alunos, em grupos, deverão propor e elaborar um 

manual de guarda e gestão de documentos, estabelecendo e mapeando os 

processos de organização e arquivamento de documentos físicos e digitais de 

uma empresa. Eles devem utilizar algum software para a construção do trabalho 

 

Recursos: 

1. Plataforma TEAMS. 

2. Kahoot!  

 

ESPIE: 

1. Métodos e técnicas de 
arquivamento e protocolo (texto 
PDF).  

 

2. Segurança das informações nas 
empresas (vídeo).  

 

3. Uso da informática no contexto 
empresarial: internet, editores de 
texto, planilhas eletrônicas (texto 
PDF). 

 

 

 

• Postagem do 
relatório da 

visita técnica 

 

• Apresentação do 
painel na 

plataforma 
digital utilizada. 

 

• -Apresentação 
da proposta de 

manual de 
gestão e 

organização dos 
documentos 
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(Word, PowerPoint, Canva etc.). Para o mapeamento dos processos, eles podem 

utilizar a ferramenta bpmn.io ou similar. 

 

 Os alunos deverão postar suas produções e o docente deverá avaliar e fazer as 

intervenções necessárias, de modo que os alunos finalizem a atividade com a 

versão ajustada e correta de cada documento. 

 

Nota ao docente: Essa atividade poderá ser utilizada como insumo para 
avaliação do segundo indicador da UC2.   
 
[ENCAMINHAMENTO]:  O docente informa que a próxima aula será presencial. 
 

 
AULA 34 
Presencial 
 

[AQUECIMENTO] Para promover uma discussão sobre a movimentação de 
arquivos dentro das empresas, o docente apresenta o seguinte 
questionamento: 
 

• Que ferramentas podemos utilizar para controlar o fluxo de documentos 
corporativos?   

 

Os alunos deverão refletir e colaborar com o debate, de modo que se apropriem 

da questão abordada.   

 

[EXPOSIÇÃO DIALOGADA] A partir das discussões anteriores e utilizando o 
laboratório de informática, o docente realiza uma explanação sobre o uso das 
planilhas eletrônicas no contexto organizacional, destacando suas principais 
funcionalidades (formatação, criação de gráficos e tabelas, principais fórmulas, 
criação de orçamentos, elaboração de cronogramas, entre outras). 
  

Recursos: 

Laboratório de informática 

 

 

ESPIE: 

1. Uso da informática no contexto 
empresarial: apresentação 
eletrônica. 

2. Utilização da internet.  

3. Uso de planilha eletrônica 
Excel. 

4. Uso da informática no contexto 
empresarial: internet, editores de 
texto, planilhas eletrônicas (texto 
PDF). 
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[ATIVIDADE PRÁTICA] Na sequência o docente solicita que os alunos se 
organizem em grupos e realizem uma pesquisa na internet sobre cinco 
empresas que tenham origem na cidade. Os alunos devem preparar uma relação 
dessas empresas, constando: website, razão social, nome fantasia, ramo de 
atuação, tipo de produtos/serviços, endereço completo, telefone e e-mail. Com 
as informações coletadas, os alunos desenvolvem uma planilha em Excel para 
criar um banco de dados. 
 
Posteriormente, os materiais produzidos deverão ser apresentados por cada 
grupo e o docente deverá avaliar e fazer as intervenções necessárias.  
Importante destacar que os bancos de dados facilitam o acesso a qualquer dado 
da empresa e possibilitam análises e comparações entre os dados, otimizando 
tempo de busca e trabalho para o assistente administrativo.  
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial. 

 
AULA 35 
Presencial 
 

 
[ATIVIDADE PRÁTCA - FLUXO DE DOCUMENTOS] 
O docente solicita que os alunos se reúnam nas equipes das empresas fictícias 
construídas durante a UC1 e resgatem os modelos de organograma dessas 
empresas. 
 
Posteriormente, cada grupo deverá acessar o repositório de documentos 
criados por eles nas aulas anteriores (ata, carta, circular, memorando, 
comunicado,  e-mail,  ofício,  relatório,  telegrama,  fax,  declaração,  atestado,  
procuração,  recibo,  requerimento,  aviso,  convocação,  petição  inicial,  
contrato  etc.), em seguida o docente solicita  aos  grupos  que  descrevam  o  
fluxo  da  documentação  desde  a  origem (quem preenche) até ao destino 
(arquivo), identificando os departamentos por  onde  passam  os  documentos.   
 

Recurso de sala de aula: 
 

1. Material gráfico: papel 
pardo/cartolina/flipchart, 
canetões. 

 

2. Projetor ou outro recurso 
visual para exposição. 

 

3. Uso de editores de 
apresentação. 

 

4. Laboratório de 
informática. 
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Cada grupo descreve o fluxo com base no organograma de suas empresas 
fictícias, o docente corrige sempre que pertinente, justificando a alteração do 
fluxo.  
 
[RODA DE CONVERSA/DEBATE] Concluída a atividade, o docente organiza a sala 
em um grande círculo e sucinta um questionamento para reflexão e debate do 
grupo:  
 

• Como recursos tecnológicos impactam na organização e no controle do 
fluxo dos documentos? 

 
O docente deve procurar instigar que os alunos tragam suas percepções sobre 
como a tecnologia pode ser uma grande aliada no gerenciamento de 
documentos. Para colaborar com a discussão, o docente poderá apresentar 
alguns exemplos de ferramentas/sistemas eletrônicos de gestão de documentos 
utilizados nas empresas. Os sistemas de gerenciamento eletrônico, também 
conhecidos como GEDs, representam uma inovação para otimizar a gestão 
documental e garantir facilidade de acesso aos arquivos de uma empresa. Por 
meio desses sistemas é possível realizar a publicação, aprovação, divulgação, 
visualização e descarte, controle de vigências, acompanhamento de alterações 
do documento e geração de relatórios. 
 
[BENCHAMARKING] A partir das discussões da roda de conversa, o docente 
poderá sugerir que os alunos, ainda organizados em grupos, realizem uma 
pesquisa e análise dos principais GEDs disponíveis no mercado, fazendo 
comparações entre as funcionalidades, práticas e estratégias adotadas pelas 
diferentes empresas. 
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[PAINEL INTERATIVO]  Os grupos deverão apresentar os resultados da pesquisa, 
destacando os pontos fortes da ferramenta analisada. Para tanto, recomenda-
se que os alunos utilizem editores como PowerPoint ou Prezzi para realizar a 
apresentação da ferramenta selecionada. Caso necessário, o laboratório de 
informática ou os computadores da biblioteca poderão ser utilizados. 
   
Obs.: Sugere-se que o docente retome a discussão sobre o papel do assistente 
administrativo no contexto atual, pautado pela 4ª Revolução Industrial. Esse 
contexto tem demandado profissionais mais plurais, ágeis e dinâmicos, 
considerando o uso intensivo das novas tecnologias e da inteligência artificial 
nas atividades e rotinas administrativas. 
 
[ENCAMINHAMENTO] O docente informa que a próxima aula será presencial.  

 
AULA 36 
Presencial 
 

[ESTUDO DE CASO] Recomenda-se a leitura do texto: “Gerenciamento 
eletrônico de documentos: um estudo de caso”, disponível em: 
http://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/5935/Gerenciamento%20eletr%
c3%b4nico%20de%20documentos%20-
%20um%20estudo%20de%20caso.pdf?sequence=1. 
 
Após análise do estudo de caso, o docente poderá suscitar perguntas para que 
os alunos troquem experiências e percepções sobre: 

• Quais foram os principais resultados observados? 

• Quais foram as etapas envolvidas no processo? 

• Quem foram os profissionais que participaram da implementação do 
GED? 

• O que vocês fariam de diferente se fossem os responsáveis pela empresa 
de seguros?  

 

 

Recurso de sala de aula: 
 

1. Material gráfico:  
distribuição de 
documento 

2. Projetor ou outro recurso 
visual para exposição  
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[SIMULAÇÃO] Com base no caso apresentado, o grupo precisará construir um 
processo possível de ser implementado (em uma empresa ou até mesmo no 
Projeto Integrador) que auxilie no controle e fluxo dos documentos.   
 
[APRESENTAÇÃO] Posteriormente, cada equipe irá socializar com a turma a 
solução encontrada. Em conjunto com a turma, o docente deverá realizar as 
devidas intervenções, de forma a auxiliar os alunos com os aprimoramentos 
necessários. 
 
Nota ao docente: Essa atividade poderá ser utilizada como insumo para 
avaliação do terceiro indicador da UC2.   

 

Observações: 
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UC: Projeto Integrador  CH: 16 
Tema gerador: Melhoria no fluxo de documentos e informações da organização 
 
Proposta 1: o docente, utilizando casos reais ou fictícios, contextualizados em vários tipos de organizações, por exemplo 
supermercados, farmácia, indústria, loja de departamentos, entre outras, deve solicitar aos grupos a elaboração do fluxo de 
documentos e informações entre os diversos processos e setores da organização. Como entrega parcial, haverá a apresentação 
do fluxo de documentos e informações, e como entrega final, a proposição de melhorias mediante a indicação, por parte do 
docente, de problemas de ruídos na comunicação, perda de documentos e/ou descumprimento de prazos que afetem 
negativamente os processos de cada uma das organizações.   

Número de aulas: 
 
 
 

4 

 

Aula Atividades  ODAs ou estratégias 
metodológicas 

Registro de 
participação 

Aula 1 
Presencial       
 

• Problematização: promover discussão com os alunos sobre os temas propostos e 
escolher/validar o tema do PI; redigir a problematização do PI. 

• Plano de ação: analisar o plano de ação (detalhamento das ações e cronograma 
previamente elaborado no planejamento integrado) dos alunos para que validem a 
proposta e discutir e detalhar as atividades e responsabilidades dos envolvidos no 
desenvolvimento do projeto; detalhar as entregas parciais de cada etapa do plano 
de ação do PI; analisar junto à turma se as atividades previstas no plano de ação 
explicitam as condições para a sua realização, quais os recursos necessários e quem 
são os envolvidos. 

 

 

  

Aula 2 
Presencial 

• Execução e monitoramento do plano de ação: colocar o plano de ação em prática 
a partir das contribuições das Unidades Curriculares; verificar as reais possibilidades 
de responder às problemáticas e aos desafios propostos, organizar a produção dos 
alunos e sistematizar as entregas parciais do projeto; planejar encontros que 

Cronograma virtual   
Project ou similar  
5W2H  
Trello  

Kanban  
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acompanhem o andamento do plano de ação, bem como propor eventuais 
adequações. 

As equipes apresentam para o docente o que desenvolveram dentro de seus planos de 
ação até a presente aula e sanam as possíveis dúvidas. 

As equipes apresentam para o docente a construção de empresas fictícias, especificando 
sua tipologia, classificação e natureza jurídica, a estrutura organizacional por meio de 
organograma e os fluxogramas evidenciando a padronização dos processos dentro das 
principais funções organizacionais: marketing e vendas, logística, financeiro e gestão de 
pessoas, que desenvolveram durante a UC1. 

O docente sana as possíveis dúvidas dos alunos e os direciona a seus planos de ação. 

 
Aula 3 
Presencial       
 
 

• Execução e monitoramento do plano de ação: colocar o plano de ação em prática 
a partir das contribuições das Unidades Curriculares; verificar as reais possibilidades 
de responder às problemáticas e aos desafios propostos, organizar a produção dos 
alunos e sistematizar as entregas parciais do projeto; planejar encontros que 
acompanhem o andamento do plano de ação, bem como propor eventuais 
adequações. 

As equipes apresentam para o docente a construção do fluxo da documentação desde a 
origem (quem preenche) até ao destino (arquivo), identificando os departamentos por 
onde passam os documentos, que desenvolveram durante a UC2. 

• O docente sana as possíveis dúvidas dos alunos e os direciona a seus planos de ação. 

Cronograma virtual   
Project ou similar  
5W2H  
Trello  

Kanban  

 

Aula 4 
Presencial       
 

• Síntese e entrega do PI: responder à problematização que deu origem ao PI; 
promover discussão sobre o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; promover 
reflexão junto aos alunos sobre as contribuições de cada UC para o desenvolvimento 
do projeto; avaliação sobre pontos positivos e pontos de melhoria; apresentação do 
projeto.  

As equipes apresentam suas propostas de melhoria mediante a indicação, por parte do 
docente, de problemas de ruídos na comunicação, perda de documentos e/ou 

Evento com presença dos 
docentes do curso e 
outros da Unidade 
Educacional.  
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descumprimento de prazos que afetem negativamente os processos de cada uma das 
organizações.   

O docente faz suas considerações em relação às apresentações e dá seu feedback geral 
para a turma. 

Comentários: 

 

Indicadores: 

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador. 
• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI. 

Contribuições das Unidades Curriculares 

UC 1  

Construção de empresas fictícias apresentando sua tipologia, classificação e natureza jurídica, a estrutura organizacional por meio de organograma 
e os fluxogramas evidenciando a padronização dos processos dentro das principais funções organizacionais: marketing e vendas, logística, 
financeiro e gestão de pessoas. 
Aulas = 2, 3 e 19 

UC 2 

Fluxo da documentação desde a origem (quem preenche) até ao destino (arquivo), identificando os departamentos por onde passam os 
documentos. 
Aula = 35 

 
 
 

UC: Projeto Integrador   CH: 16 

Tema gerador: Desafios do processo de atendimento aos clientes internos e externos  

Proposta 2: o docente propõe aos alunos visitas técnicas em organizações de diversas naturezas, preferencialmente lojas de 
departamentos, supermercados, hospitais e outras que tenham bem definidos setores, fluxo de processos e a coleta de dados 

Número de aulas: 
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e informações relativos aos processos relacionados ao atendimento de clientes internos e externos em cada setor/área da 
organização. Os alunos deverão apresentar os dados coletados durante as visitas a respeito das demandas mais frequentes de 
cada tipo de cliente, análise do fluxo da informação na organização, dos problemas que ocorrem com mais frequência e propor 
soluções e melhorias.    

Observação: Na visita técnica é fundamental um checklist.  

4 

  

Aula  Atividades   ODAs ou recursos 
tecnológicos  

Registro de 
participação  

 Aula 1 
 Presencial        

• Problematização: promover discussão com os alunos sobre os temas 
propostos e escolher/validar o tema do PI; redigir a problematização do 
PI. 

• Plano de ação: analisar o plano de ação (detalhamento das ações e 
cronograma previamente elaborado no planejamento integrado) dos 
alunos para que validem a proposta e discutir e detalhar as atividades e 
responsabilidades dos envolvidos no desenvolvimento do projeto; 
detalhar entregas parciais de cada etapa do plano de ação do PI; analisar 
junto à turma se as atividades previstas no plano de ação explicitam as 
condições para a sua realização, quais os recursos necessários e quem 
são os envolvidos. 

O docente dá as coordenadas aos alunos para a realização da visita 
técnica e os orienta sobre a elaboração de checklist. 

 
 

   

Aula 2 
Presencial 

• Execução e monitoramento do plano de ação: colocar o plano de ação em 
prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; verificar as reais 
possibilidades de responder às problemáticas e aos desafios propostos, 
organizar a produção dos alunos e sistematizar as entregas parciais do projeto; 
planejar encontros que acompanhem o andamento do plano de ação, bem 

Cronograma 
virtual   
Project ou similar  
5W2H  
Trello  
Kanban  
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como propor eventuais adequações. 

Os alunos deverão apresentar os dados coletados durante as visitas a respeito 
das demandas mais frequentes de cada tipo de cliente, análise do fluxo da 
informação na organização, dos problemas que ocorrem com mais 
frequência.    
O docente sana as possíveis dúvidas dos alunos e os direciona a seus planos de 
ação.  

 
Aula 3 
Presencial       
  

• Execução e monitoramento do plano de ação: colocar o plano de ação 
em prática a partir das contribuições das Unidades Curriculares; verificar 
as reais possibilidades de responder às problemáticas e aos desafios 
propostos, organizar a produção dos alunos e sistematizar as entregas 
parciais do projeto; planejar encontros que acompanhem o andamento 
do plano de ação, bem como propor eventuais adequações. 

As equipes apresentam para o docente as atividades que construíram durante 
a UC1 e UC2: 

• Melhores formas de contato com os clientes internos e externos 
durante o recebimento e encaminhamento de solicitações, checklist 
das características de um bom atendimento; 

•  Processo possível de ser implementado (em uma empresa) que 
auxilie no controle e fluxo dos documentos e informações. 

O docente sana as possíveis dúvidas dos alunos e os direciona a seus planos de 
ação.  

Cronograma 
virtual   
Project ou similar  
5W2H  
Trello  
Kanban  

 

Aula 4 
 Presencial        

• Síntese e entrega do PI: responder à problematização que deu origem ao PI; 
promover discussão sobre o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; 
promover reflexão junto aos alunos sobre as contribuições de cada UC para 
o desenvolvimento do projeto; avaliação sobre pontos positivos e pontos de 
melhoria; apresentação do projeto.  

Evento com 
presença dos 
docentes do curso e 
outros da Unidade 
Educacional.  
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As equipes apresentam suas propostas de melhoria em relação aos 
problemas/desafios apresentados, destacando como os elementos das UCs 1 e 
2 contribuíram para o desenvolvimento dessas soluções.  

As equipes apresentam suas propostas de melhoria no processo de atendimento 
aos clientes internos e externos baseados nos problemas que ocorrem com mais 
frequência nas empresas visitadas. 

• O docente faz suas considerações em relação as apresentações e dá seu 
feedback geral para a turma. 

Comentários:  
 

Indicadores:  

• Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador.  
• Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI.  

Contribuições das Unidades Curriculares  

UC 1   

Apresentação das melhores formas de contato com os esses clientes internos e externos durante o recebimento e encaminhamento de 
solicitações, e apresentação de checklist das características de um bom atendimento. 
Aulas = 10 e 11 

UC 2  

Apresentação de processo possível de ser implementado (em uma empresa) que auxilie no controle e fluxo dos documentos e informações.   
Aula = 36 

  

 

Percentual de flexibilização do curso 
Carga Horária Percentual 

Presencial: 120 horas   
Não presencial: 40 horas  

Presencial: 75 %  
Não presencial: 25%   


