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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 336 aprovado pela
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE COMPUTADORES
Componente Curricular: Banco de Dados II
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: PATRICIA SILVA COSTA ;

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

 
Alterar estrutura de armazenamento de dados.
Identificar e utilizar os aplicativos de banco de dados
Modelar dados e operar aplicativos para banco de dados.
Modelar dados e operar softwares para banco de dados
Montar e manusear estrutura de banco de dados
Montar estrutura de banco de dados.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Construir banco de dados relacional utilizando o Sistema Gerenciador de banco de dados.

Habilidades
1.1 Utilizar sistema de gerenciamento para banco de dados.
1.2 Aplicar linguagem SQL na construção de tabelas.

Bases Tecnológicas
1. Revisão das regras de conversão do modelo conceitual para o modelo relacional/ lógico.
2. Apresentação da linguagem SQL ANSI.
3. Introdução ao SGBD SQL Server:
3.1 Histórico e visão geral.
4. Implementação de banco de dados.
4.1 Criação e exclusão de banco de dados.
5. Interface de comando.
6. Comandos da ferramenta x comandos SQL .
7. Variáveis e constantes.
7.1 Conceitos e utilização.
8. Comandos SQL.
8.1 DDL, DML, DQL:
8.1.1 conceitos e utilização.
9. Linguagem de definição de dados – DDL.
9.1 utilização da linguagem SQL (Query).
10. Linguagem de manipulação de dados – DML .
11. Linguagem de consulta de dados – DQL.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.;

1. Revisão das regras de conversão do modelo conceitual para o
modelo relacional/ lógico. ; Apresentação das Bases Tecnológicas e
metodologias de avaliação.; Apresentação das Bases Tecnológicas e
metodologias de avaliação.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática. Estudo de casso

22/07/19 02/08/19

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

2. Apresentação da linguagem SQL ANSI. ;
Aula expositiva e dialogada.

Atividade em laboratório de
informática.

05/08/19 16/08/19

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

2. Apresentação da linguagem SQL ANSI. ; 3. Introdução ao SGBD
SQL Server: ; 3.1 Histórico e visão geral. ; 4. Implementação de banco
de dados. ; 4.1 Criação e exclusão de banco de dados. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática. Lista de exercícios

19/08/19 30/08/19

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

4. Implementação de banco de dados. ; 4.1 Criação e exclusão de
banco de dados. ; 5. Interface de comando. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática.

02/09/19 13/09/19

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

6. Comandos da ferramenta x comandos SQL . ; 7. Variáveis e
constantes. ; 7.1 Conceitos e utilização. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática. Avaliação teórica.

16/09/19 27/09/19

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de

6. Comandos da ferramenta x comandos SQL . ; 7. Variáveis e
constantes. ; 7.1 Conceitos e utilização. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de

30/09/19 11/10/19
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dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

informática.

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

6. Comandos da ferramenta x comandos SQL . ; 7. Variáveis e
constantes. ; 7.1 Conceitos e utilização. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática.

14/10/19 25/10/19

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

8. Comandos SQL. ; 8.1 DDL, DML, DQL: ; 8.1.1 conceitos e
utilização. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática. Avaliação prática

28/10/19 08/11/19

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

8. Comandos SQL. ; 8.1 DDL, DML, DQL: ; 8.1.1 conceitos e
utilização. ; 9. Linguagem de definição de dados – DDL. ; 9.1 utilização
da linguagem SQL (Query). ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática. Lista de exercícios.

11/11/19 22/11/19

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

9. Linguagem de definição de dados – DDL. ; 9.1 utilização da
linguagem SQL (Query). ; 10. Linguagem de manipulação de dados –
DML . ; 11. Linguagem de consulta de dados – DQL. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática.

25/11/19 06/12/19

1.1 Utilizar sistema de
gerenciamento para banco de
dados.; 1.2 Aplicar linguagem SQL
na construção de tabelas. ;

10. Linguagem de manipulação de dados – DML . ; 11. Linguagem de
consulta de dados – DQL. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática.

09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Construir banco de

dados relacional
utilizando o Sistema
Gerenciador de banco de
dados.

Avaliação Escrita ; Autoavaliação ; Avaliação Prática ;
Lista de Exercícios ; Observação Direta ; Portfólio de
Atividades ; Recuperação ;

Criatividade na Resolução de Problemas ;
Coerência/Coesão ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento de Ideias ;

Saber construir banco de dados
relacional utilizando o Sistema
Gerenciador de banco de dados.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Elaborar PTD 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Aplicar revisão de
conteúdo

Elaborar aula e
revisão de conteúdo

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Aplicar lista de
atividades.

Aplicar avaliação
conceitual

Elaborar Lista de
atividade e avaliação

conceitual

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Aplicar lista de
atividades

Aplicar avaliação
prática

Elaborar Lista de
atividade e avaliação

prática

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Aplicar lista de
atividades

Elaborar Lista de
atividade Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Aplicar atividade extra
- Projeto

Elaborar projeto com
todos os conceitos

assimilados

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
• MACHADO, Felipe Nery Rodrigues – Projeto de Banco de Dados – Ed. Érica – São Paulo • ABREU, Felipe Machado; ABREU, Maurício – Projeto de Banco de Dados –

Uma visão prática - Ed. Érica – São Paulo • Apostilas e Resumos preparados pelo professor.
ALVES, William Pereira – Fundamentos de Banco de Dados – Editora Érica. ABREU, Mauricio Pereira de e MACHADO, Felipe Nery R. – Projeto de Banco de Dados –

Uma Visão Prática – Editora Érica. HADDAD, Renato – Access 2000 & VBA – Soluções e Aplicações – Editora Érica. LIVRO DIGITAL CPS.
Análise e gerenciamento de dados. Centro Paula Souza. Volume 3
Documentação MySql. Disponível em <https://dev.mysql.com/doc/>
HEUSER, Carlos Alberto – Projeto de Banco de Dados
MANZANO, José Augusto N. G. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition – Interativo. São Paulo : Editora Érica, 2008.
YONG, Chu Shao – Banco de Dados – Editora Atlas
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VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolver lista de exercícios conforme cronograma e competências e habilidades adquiridas.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
ntegração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas.

IX – Identificação:
Nome do Professor PATRICIA SILVA COSTA ;
Assinatura Data 08/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
OK!
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 08/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 336 aprovado pela
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE COMPUTADORES
Componente Curricular: Desenvolvimento de Sistemas
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: WENDELL ROBERTO DOS SANTOS ;

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

 
Projetar e documentar sistemas de informação, selecionando linguagens de programação de acordo com as especificidades do projeto.
Implementar projeto software completo. Desenvolver interface gráfica amigável ao usuário. Codificar e depurar programas de maneira ágil e eficaz. Testar

programas utilizando ferramentas específicas.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Projetar sistemas de informação, selecionando linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento de acordo com as especificidades do projeto.

Habilidades
1.2 Utilizar ambientes de desenvolvimento para desenvolvimento desktop.
1.3 Conectar aplicações com banco de dados.
1.4 Aplicar técnicas de orientação a objetos.
1.5 Construir interface gráfica.
1.1 Codificar programas orientados a objetos.

Bases Tecnológicas
1. Programação orientada a objetos.
2. Padrão de projeto MVC (Model-View-Controller).
3. Construção de interface gráfica com o usuário (GUI).
4. Persistência em bancos de dados.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1.1 Codificar programas orientados a objetos.; 1. Programação orientada a objetos. ; Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 22/07/19 02/08/19

1.1 Codificar programas orientados a objetos.; 1. Programação orientada a objetos. ; Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 05/08/19 16/08/19

1.2 Utilizar ambientes de desenvolvimento para
desenvolvimento desktop. ; 1.3 Conectar aplicações com
banco de dados.;

2. Padrão de projeto MVC (Model-View-
Controller). ; 3. Construção de interface gráfica
com o usuário (GUI). ; 4. Persistência em
bancos de dados. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação de
conteúdo.

19/08/19 30/08/19

1.2 Utilizar ambientes de desenvolvimento para
desenvolvimento desktop. ; 1.3 Conectar aplicações com
banco de dados.;

2. Padrão de projeto MVC (Model-View-
Controller). ; 3. Construção de interface gráfica
com o usuário (GUI). ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 02/09/19 13/09/19

1.4 Aplicar técnicas de orientação a objetos. ; 3. Construção de interface gráfica com o
usuário (GUI). ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 16/09/19 27/09/19

1.2 Utilizar ambientes de desenvolvimento para
desenvolvimento desktop. ; 1.4 Aplicar técnicas de
orientação a objetos. ; 1.5 Construir interface gráfica.;

1. Programação orientada a objetos. ; 2.
Padrão de projeto MVC (Model-View-Controller).
; 3. Construção de interface gráfica com o
usuário (GUI). ; 4. Persistência em bancos de
dados. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação de
conteúdo.

30/09/19 11/10/19

1.1 Codificar programas orientados a objetos.; 1.4 Aplicar
técnicas de orientação a objetos. ; 4. Persistência em bancos de dados. ; Avaliação de conteúdo. 14/10/19 25/10/19

1.1 Codificar programas orientados a objetos.; 1.3
Conectar aplicações com banco de dados.; 1.5 Construir
interface gráfica.;

1. Programação orientada a objetos. ; 2.
Padrão de projeto MVC (Model-View-Controller).
; 3. Construção de interface gráfica com o
usuário (GUI). ; 4. Persistência em bancos de
dados. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 28/10/19 08/11/19

1.1 Codificar programas orientados a objetos.; 1.2
Utilizar ambientes de desenvolvimento para
desenvolvimento desktop. ; 1.3 Conectar aplicações com
banco de dados.; 1.4 Aplicar técnicas de orientação a
objetos. ; 1.5 Construir interface gráfica.;

1. Programação orientada a objetos. ; 2.
Padrão de projeto MVC (Model-View-Controller).
; 3. Construção de interface gráfica com o
usuário (GUI). ; 4. Persistência em bancos de
dados. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 11/11/19 22/11/19

1.1 Codificar programas orientados a objetos.; 1.2
Utilizar ambientes de desenvolvimento para
desenvolvimento desktop. ; 1.3 Conectar aplicações com
banco de dados.; 1.4 Aplicar técnicas de orientação a
objetos. ; 1.5 Construir interface gráfica.;

1. Programação orientada a objetos. ; 2.
Padrão de projeto MVC (Model-View-Controller).
; 3. Construção de interface gráfica com o
usuário (GUI). ; 4. Persistência em bancos de
dados. ;

Aulas Expositivas e dialogada.
Lista de exercícios. 25/11/19 06/12/19

1.1 Codificar programas orientados a objetos.; 1.5
Construir interface gráfica.;

3. Construção de interface gráfica com o
usuário (GUI). ; 4. Persistência em bancos de
dados. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação de
conteúdo.

09/12/19 13/12/19
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IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Projetar sistemas de
informação, selecionando
linguagens de programação e
ambientes de desenvolvimento
de acordo com as
especificidades do projeto.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios
; Participação em Aula ; Seminário/Apresentação ;
Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;

Relacionamento de Conceitos ;
Atendimento às Normas ; Execução
do Produto ; Criatividade na
Resolução de Problemas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais
; Organização ; Pertinência das
Informações ;

Projetar sistemas de informação
escolhendo linguagens de
programação especificas e que
atendam as necessidades do
projeto.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
- Deitel, H.m. C# COMO PROGRAMAR ED. PEARSON - Apostila k19 Programação Orientada a Objetos em C# - Apostila Caelum Programação Orientada a Objetos

em C#
Visual C# How to Program (6th Edition) (Inglês) Capa Comum – Livro do aluno, 13 ago 2016 por Paul J. Deitel (Autor),? Harvey Deitel (Autor) Sistema de

Informação. Aprendendo a Programar Utilizando C# (Português) Capa Comum – 30 dez 2013 por Ricardo Augusto Poletini (Autor) Apostila do Professor,

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisa sobre POO

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
"Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW) "
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
II Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
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III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para
avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor WENDELL ROBERTO DOS SANTOS ;
Assinatura Data 08/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
OK!!
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 08/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 336 aprovado pela
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE COMPUTADORES
Componente Curricular: Inglês Instrumental
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MOYSES BRAHIM NETO ;

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

 
Demonstrar comprometimento com a equipe e o trabalho.
Pesquisar vocabulário técnico da área e respectivos conceitos, em português e, em casos específicos, em língua estrangeira.
Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia da área.
Comunicar-se com a equipe com clareza e objetividade.
Comunicar-se no contexto da área profissional, utilizando a terminologia técnica, científica e tecnológica da área, em língua estrangeira moderna – inglês.
Pesquisar vocabulário técnico da área e respectivos conceitos, em inglês.
Correlacionar termos técnicos, científicos e tecnológicos em inglês às formas equivalentes em língua portuguesa.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Apropriar-se da língua inglesa como instrumento de acesso à informação e à comunicação profissional.
2. Analisar e produzir textos da área profissional de atuação, em língua inglesa, de acordo com normas e convenções específicas.
3. Interpretar a terminologia técnico-científica da área profissional, identificando equivalências entre português e inglês (formas equivalentes do termo técnico).

Habilidades
1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no ambiente profissional, incluindo atendimento ao público.
1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se, adequados ao contexto profissional, em língua inglesa.
2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da interpretação e produção de texto da área profissional.
2.2 Comparar e relacionar informações contidas em textos da área profissional nos diversos contextos de uso.
2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na compreensão de textos profissionais.
2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de atuação profissional, em língua inglesa.
3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional.
3.2 Aplicar a terminologia da área profissional/habilitação profissional.
3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências (listas de termos técnicos e/ou científicos) entre português e inglês, relativos à área profissional/habilitação

profissional.

Bases Tecnológicas
1. Listening:
1.1 Compreensão auditiva de diversas situações no ambiente profissional;
1.1.1 atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone;
1.1.2 apresentação pessoal, da empresa e/ou de projetos.
2. Speaking:
2.1 Expressão oral na simulação de contextos de uso profissional;
2.1.1 atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone.
3. Reading:
3.1 Estratégias de leitura e interpretação de textos;
3.2 Análise dos elementos característicos dos gêneros textuais profissionais;
3.3 Correspondência profissional e materiais escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos e documentação técnica.
4. Writing :
4.1 Prática de produção de textos técnicos da área de atuação profissional; e-mails e gêneros textuais comuns ao eixo tecnológico.
5. Grammar Focus:
5.1 Compreensão e usos dos aspectos linguísticos contextualizados.
6. Vocabulary:
6.1 Terminologia técnico-científica;
6.2 Vocabulário específico da área de atuação profissional.
7. Textual Genres:
7.1 Dicionários;
7.2 Glossários técnicos;
7.3 Manuais técnicos;
7.4 Folhetos para divulgação;
7.5 Artigos técnico-científicos;
7.6 Carta comercial;
7.7 E-mail comercial;
7.8 Correspondência administrativa.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no

ambiente profissional, incluindo atendimento ao
público.; 1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-
se ou expressar-se, adequados ao contexto
profissional, em língua inglesa.; 2.1 Empregar critérios
e aplicar procedimentos próprios da interpretação e
produção de texto da área profissional.;

1. Listening: ; 1.1 Compreensão auditiva de
diversas situações no ambiente profissional; ; 1.1.1
atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou
superiores, pessoalmente ou ao telefone; ; 1.1.2
apresentação pessoal, da empresa e/ou de projetos.
; 3.1 Estratégias de leitura e interpretação de
textos; ;

Aula expositiva dialogada. E
painel. 22/07/19 02/08/19

1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no
ambiente profissional, incluindo atendimento ao
público.; 1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-
se ou expressar-se, adequados ao contexto
profissional, em língua inglesa.; 2.1 Empregar critérios
e aplicar procedimentos próprios da interpretação e
produção de texto da área profissional.; 2.2 Comparar
e relacionar informações contidas em textos da área
profissional nos diversos contextos de uso.;

1. Listening: ; 1.1.2 apresentação pessoal, da
empresa e/ou de projetos. ; 2. Speaking: ;

Estudo dirigido e aulas
orientadas. 05/08/19 16/08/19

2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos
próprios da interpretação e produção de texto da área
profissional.; 2.2 Comparar e relacionar informações
contidas em textos da área profissional nos diversos
contextos de uso.; 2.3 Aplicar as estratégias de leitura
e interpretação na compreensão de textos
profissionais. ;

2.1 Expressão oral na simulação de contextos de
uso profissional; ; 2.1.1 atendimento a clientes,
colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente
ou ao telefone. ; 3. Reading: ; 3.1 Estratégias de
leitura e interpretação de textos; ;

Aula expositiva e dialogada e
estudo de texto. 19/08/19 30/08/19

1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no
ambiente profissional, incluindo atendimento ao
público.; 1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-
se ou expressar-se, adequados ao contexto
profissional, em língua inglesa.; 2.2 Comparar e
relacionar informações contidas em textos da área
profissional nos diversos contextos de uso.; 2.3 Aplicar
as estratégias de leitura e interpretação na
compreensão de textos profissionais. ;

3. Reading: ; 3.1 Estratégias de leitura e
interpretação de textos; ; 3.2 Análise dos elementos
característicos dos gêneros textuais profissionais; ;
3.3 Correspondência profissional e materiais
escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos e
documentação técnica. ;

Estudo dirigido e aulas
orientadas. 02/09/19 13/09/19

2.2 Comparar e relacionar informações contidas em
textos da área profissional nos diversos contextos de
uso.; 2.3 Aplicar as estratégias de leitura e
interpretação na compreensão de textos profissionais. ;
2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de
atuação profissional, em língua inglesa.;

3.2 Análise dos elementos característicos dos
gêneros textuais profissionais; ; 3.3
Correspondência profissional e materiais escritos
comuns ao eixo, como manuais técnicos e
documentação técnica. ; 4. Writing : ; 4.1 Prática
de produção de textos técnicos da área de atuação
profissional; e-mails e gêneros textuais comuns ao
eixo tecnológico. ;

Avaliação: resolução de
exercícios. 16/09/19 27/09/19

1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou
expressar-se, adequados ao contexto profissional, em
língua inglesa.; 2.2 Comparar e relacionar informações
contidas em textos da área profissional nos diversos
contextos de uso.; 2.3 Aplicar as estratégias de leitura
e interpretação na compreensão de textos
profissionais. ; 2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes
à área de atuação profissional, em língua inglesa.;

3. Reading: ; 3.1 Estratégias de leitura e
interpretação de textos; ; 3.2 Análise dos elementos
característicos dos gêneros textuais profissionais; ;
3.3 Correspondência profissional e materiais
escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos e
documentação técnica. ; 4. Writing : ; 4.1 Prática
de produção de textos técnicos da área de atuação
profissional; e-mails e gêneros textuais comuns ao
eixo tecnológico. ;

Estudo dirigido e aulas
orientadas E devolutiva da
avaliação.

30/09/19 11/10/19

2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos
próprios da interpretação e produção de texto da área
profissional.; 2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à
área de atuação profissional, em língua inglesa.; 3.1
Pesquisar a terminologia da habilitação profissional.;

4. Writing : ; 4.1 Prática de produção de textos
técnicos da área de atuação profissional; e-mails e
gêneros textuais comuns ao eixo tecnológico. ; 5.
Grammar Focus: ; 5.1 Compreensão e usos dos
aspectos linguísticos contextualizados. ; 6.
Vocabulary: ;

Aula expositiva e dialogada. E
painel. 14/10/19 25/10/19

2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de
atuação profissional, em língua inglesa.; 3.1 Pesquisar
a terminologia da habilitação profissional.; 3.2 Aplicar a
terminologia da área profissional/habilitação
profissional.;

6. Vocabulary: ; 6.1 Terminologia técnico-
científica; ; 6.2 Vocabulário específico da área de
atuação profissional. ; 7. Textual Genres: ; 7.6
Carta comercial; ; 7.7 E-mail comercial; ; 7.8
Correspondência administrativa. ;

Aula expositiva e estudo
dirigido. 28/10/19 08/11/19

2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos
próprios da interpretação e produção de texto da área
profissional.; 2.3 Aplicar as estratégias de leitura e
interpretação na compreensão de textos profissionais. ;
3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação
profissional.; 3.2 Aplicar a terminologia da área
profissional/habilitação profissional.;

6. Vocabulary: ; 7. Textual Genres: ; 7.1
Dicionários; ; 7.2 Glossários técnicos; ;

Avaliação e resolução de
exercícios. 11/11/19 22/11/19

7.1 Dicionários; ; 7.2 Glossários técnicos; ; 7.3
Manuais técnicos; ; 7.4 Folhetos para divulgação; ;
7.5 Artigos técnico-científicos; ;

Estudo dirigido e aulas
orientadas. Correção e
devolutiva da avaliação.

25/11/19 06/12/19

2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de
atuação profissional, em língua inglesa.; 3.1 Pesquisar
a terminologia da habilitação profissional.; 3.2 Aplicar a
terminologia da área profissional/habilitação
profissional.; 3.3 Produzir pequenos glossários de
equivalências (listas de termos técnicos e/ou
científicos) entre português e inglês, relativos à área
profissional/habilitação profissional.;

7.6 Carta comercial; ; 7.7 E-mail comercial; ; 7.8
Correspondência administrativa. ;

Simpósio: pesquisas e
apresentações. 09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Apropriar-se da língua inglesa

como instrumento de acesso à
informação e à comunicação
profissional.

Avaliação Escrita ; Avaliação Oral ; Recuperação ;
Observação Direta ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Coerência/Coesão ;
Comunicabilidade ;

Apoia-se da língua inglesa como
instrumento de acesso à
informação e comunicação
profissional.

2. Analisar e produzir textos da
área profissional de atuação, em
língua inglesa, de acordo com
normas e convenções específicas.

Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ; Recuperação ;
Observação Direta ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Comunicabilidade ;
Objetividade ;

Analisa e produz textos da área
profissional de atuação, em língua
inglesa, de acordo com normas e
convenções específicas.

3. Interpretar a terminologia
técnico-científica da área profissional,
identificando equivalências entre
português e inglês (formas
equivalentes do termo técnico).

Avaliação Prática ; Seminário/Apresentação ;
Recuperação ; Observação Direta ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ; Relacionamento
de Conceitos ;

Interpreta a terminologia
técnico-científica da área
profissional, identifica evidências
entre português e inglês (formas
equivalentes do termo técnico).
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V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Prova oral e escrita Lista de questões e
tarefas

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Prova escrita Lista de exercícios

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Prova oral e escrita Lista de exercícios e
tarefas

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Prova escrita Lista de exercícios Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

Pesquisa e
apresentação

Lista de temas e
conceitos a serem

pesquisados
Reunião de Curso

Dezembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Aprestação oral e
recuperação Lista de tarefas

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
ABEGG, BIRGIT. Cartas Comerciais em Inglês. São Paulo: Martins Fontes, 1999
Cadernos do Núcleo Básico - Key to English.
FITZGERALD, J. Business Administration. São Paulo: SBS Editora, 2002.
NÚCLEO BÁSICO VOLUME 1– KEY TO ENGLISH.
NUNHOZ, R. A. de A. Curso Básico de Inglês Instrumental. Leitura e conversação, Copidart Editora Ltda., São Paulo, 2 000
BOWERSOX, D. J. & CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos. 1ª ed. 7ª reimpr. – São Paulo. Atlas: 2009.
Dicionário digital Linguee Português-Inglês
GLENDINNING, Eric H. & McEWAN John. Basic English for Computing. Oxford, 2001
http://americanenglish.state.gov/ https://www.englishclub.com http://www.englishtown.com www.brazilnotredame.blogspot.com.br
LANGEINSCHEIDT. Cartas Comerciais em Inglês. 1ª Ed. São Paulo. Martins Fontes, 1999.
MEDEIROS, J. B. Correspondência: Técnicas de Comunicação Criativa, 15ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002.
Laboratório, sites de busca, wi-fi open.
Data show, tela de projeção, speakers, lousa e marker

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O aluno responde questões orais e escritas
O aluno participa da aula e cumpre tarefas de leitura e interpretação.
O aluno apresenta tema ou conceito pesquisado.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção - Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
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VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor MOYSES BRAHIM NETO ;
Assinatura Data 09/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 04/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 336 aprovado pela
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE COMPUTADORES
Componente Curricular: Programação de Aplicativos Mobile I
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: WENDELL ROBERTO DOS SANTOS ;

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

 
Implementar projeto software completo. Desenvolver interface gráfica amigável ao usuário. Codificar e depurar programas de maneira ágil e eficaz. Testar

programas utilizando ferramentas específicas. Documentar aplicações e sistemas de informação de forma completa.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Projetar aplicativos, selecionando linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento.

Habilidades
1.1 Codificar aplicativos para dispositivos móveis.
1.2 Utilizar ambientes de desenvolvimento de software mobile.
1.3 Construir interface gráfica para aplicativos mobile.
1.4 Utilizar recursos de aparelhos celulares e tablets.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos de dispositivos móveis e mercado.
2. Manipulação de banco de dados no dispositivo.
3. Desenvolvimento de Layout de Aplicativo Mobile.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1.1 Codificar aplicativos para dispositivos móveis.; 1. Conceitos de dispositivos móveis e
mercado. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 22/07/19 02/08/19

1.1 Codificar aplicativos para dispositivos móveis.; 1. Conceitos de dispositivos móveis e
mercado. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 05/08/19 16/08/19

1.2 Utilizar ambientes de desenvolvimento de software
mobile.;

1. Conceitos de dispositivos móveis e
mercado. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação de
conteúdo.

19/08/19 30/08/19

1.3 Construir interface gráfica para aplicativos mobile.; 2. Manipulação de banco de dados no
dispositivo. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 02/09/19 13/09/19

1.4 Utilizar recursos de aparelhos celulares e tablets.; 3. Desenvolvimento de Layout de Aplicativo
Mobile. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 16/09/19 27/09/19

1.1 Codificar aplicativos para dispositivos móveis.; 1.2
Utilizar ambientes de desenvolvimento de software mobile.;
1.3 Construir interface gráfica para aplicativos mobile.; 1.4
Utilizar recursos de aparelhos celulares e tablets.;

2. Manipulação de banco de dados no
dispositivo. ; 3. Desenvolvimento de Layout
de Aplicativo Mobile. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação de
conteúdo.

30/09/19 11/10/19

1.1 Codificar aplicativos para dispositivos móveis.; 1.4
Utilizar recursos de aparelhos celulares e tablets.;

1. Conceitos de dispositivos móveis e
mercado. ; 3. Desenvolvimento de Layout de
Aplicativo Mobile. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 14/10/19 25/10/19

1.2 Utilizar ambientes de desenvolvimento de software
mobile.; 1.4 Utilizar recursos de aparelhos celulares e
tablets.;

2. Manipulação de banco de dados no
dispositivo. ; 3. Desenvolvimento de Layout
de Aplicativo Mobile. ;

Avaliação de conteúdo. 28/10/19 08/11/19

1.3 Construir interface gráfica para aplicativos mobile.; 1.4
Utilizar recursos de aparelhos celulares e tablets.;

1. Conceitos de dispositivos móveis e
mercado. ; 2. Manipulação de banco de dados
no dispositivo. ; 3. Desenvolvimento de
Layout de Aplicativo Mobile. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 11/11/19 22/11/19

1.2 Utilizar ambientes de desenvolvimento de software
mobile.; 1.3 Construir interface gráfica para aplicativos
mobile.; 1.4 Utilizar recursos de aparelhos celulares e
tablets.;

1. Conceitos de dispositivos móveis e
mercado. ; 2. Manipulação de banco de dados
no dispositivo. ; 3. Desenvolvimento de
Layout de Aplicativo Mobile. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório.
Avaliação prática.

25/11/19 06/12/19

1.1 Codificar aplicativos para dispositivos móveis.; 1.2
Utilizar ambientes de desenvolvimento de software mobile.;
1.3 Construir interface gráfica para aplicativos mobile.; 1.4
Utilizar recursos de aparelhos celulares e tablets.;

1. Conceitos de dispositivos móveis e
mercado. ; 2. Manipulação de banco de dados
no dispositivo. ; 3. Desenvolvimento de
Layout de Aplicativo Mobile. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Projetar aplicativos,

selecionando linguagens
Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Estudo de Caso ;

Lista de Exercícios ; Participação em Aula ; Recuperação ;
Adequação ao Público Alvo ; Argumentação

Consistente ; Cumprimento das Tarefas
Projetar aplicativos para mobile.

Selecionar um LP adequada para o
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de programação e
ambientes de
desenvolvimento.

Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ; Individuais ; Execução do Produto ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

projeto de software.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Adoção do livro Android 6 para programadores, uma abordagem baseada em aplicativos.
APOSTILA ELABORADA PELO PROFESSOR
Desenvolvimento Android: https://developer.android.com/index.html
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, Centro Paula Souza, Programação de Computadores, São Paulo, 2010 Apostilas Material digitalizado disponibilizado pelo(a)

professor(a). Apresentação em Slides

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Trabalho sobre sistema operacional android

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
"Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW) "
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
II Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
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IX – Identificação:
Nome do Professor WENDELL ROBERTO DOS SANTOS ;
Assinatura Data 08/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
OK !
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 08/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 336 aprovado pela
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE COMPUTADORES
Componente Curricular: Planej. do Trab. de Conc. de Curso Des. Sist.
Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,50
Professor: PATRICIA SILVA COSTA ;

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

 
Analisar dados e informações obtidas de pesquisas empíricas e bibliográficas.
Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e econômica aos problemas identificados no âmbito da área profissional.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar dados e informações obtidas de pesquisas empíricas e bibliográficas.
2. Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e econômica aos problemas identificados no âmbito da área profissional.
3. Correlacionar a formação técnica às demandas do setor produtivo voltadas para gestão ambiental e / ou controle ambiental.
4. Construir projeto de software.

Habilidades
1.1 Identificar demandas e situações-problema no âmbito da área profissional.
1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo.
1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para desenvolvimento de projetos.
1.4 Constituir amostras para pesquisas técnicas e científicas, de forma criteriosa e explicitada.
1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.
2.1 Registrar as etapas do trabalho.
2.2 Organizar os dados obtidos na forma de textos, planilhas, gráficos e esquemas.
3.1 Consultar legislação, normas e regulamentos relativos ao projeto.
4.1. Elaborar modelo de negócio para uma empresa de software.
4.2. Articular conhecimentos de empreendedorismo na construção de projetos de software.

Bases Tecnológicas
1. Estudo do cenário da área profissional.
1.1 Características do setor:
1.1.1 macro e microrregiões.
1.2 Avanços tecnológicos;
1.3 Ciclo de vida do setor;
1.4 Demandas e tendências futuras da área profissional;
1.5 Identificação de lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de situações-problema do setor.
2. Identificação e definição de temas para o TCC.
2.1 Análise das propostas de temas segundo os critérios:
2.1.1 pertinência;
2.1.2 relevância;
2.1.3 viabilidade.
3. Definição do cronograma de trabalho:
4. Técnicas de pesquisa.
4.1 Documentação indireta:
4.1.1 pesquisa documental;
4.1.2 pesquisa bibliográfica.
4.2 Técnicas de fichamento de obras técnicas e científicas;
4.3 Documentação direta:
4.3.1 pesquisa de campo;
4.3.2 pesquisa de laboratório;
4.3.3 observação;
4.3.4 entrevista;
4.3.5 questionário.
4.4 Técnicas de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
4.4.1 questionários;
4.4.2 entrevistas;
4.4.3 formulários, entre outros.
5. Problematização.
6. Utilização de ferramentas como, por exemplo, CANVAS.
7. Construção de hipóteses.
8. Objetivos.
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8.1 Geral e específicos (para quê? para quem?).
9. Justificativa (por quê?).

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Identificar demandas e situações-problema

no âmbito da área profissional.; 1.2 Identificar
fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo.;

1. Estudo do cenário da área profissional. ; 1.1
Características do setor: ; 1.1.1 macro e microrregiões. ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Atividade no laboratório
de informática.

22/07/19 02/08/19

1.1 Identificar demandas e situações-problema
no âmbito da área profissional.; 1.3 Elaborar
instrumentos de pesquisa para desenvolvimento
de projetos.;

1. Estudo do cenário da área profissional. ; 1.1
Características do setor: ; 1.1.1 macro e microrregiões. ;
2. Identificação e definição de temas para o TCC. ; 2.1
Análise das propostas de temas segundo os critérios: ;
2.1.1 pertinência; ; 2.1.2 relevância; ; 2.1.3 viabilidade. ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Atividade no laboratório
de informática.

05/08/19 16/08/19

1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o
objeto em estudo.; 1.3 Elaborar instrumentos de
pesquisa para desenvolvimento de projetos.;

1. Estudo do cenário da área profissional. ; 1.2 Avanços
tecnológicos; ; 1.3 Ciclo de vida do setor; ; 1.4 Demandas
e tendências futuras da área profissional; ; 1.5
Identificação de lacunas (demandas não atendidas
plenamente) e de situações-problema do setor. ; 3.
Definição do cronograma de trabalho: ; 4. Técnicas de
pesquisa. ; 4.1 Documentação indireta: ; 4.1.1 pesquisa
documental; ; 4.1.2 pesquisa bibliográfica. ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Atividade no laboratório
de informática.

19/08/19 30/08/19

1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.; 1.4 Constituir
amostras para pesquisas técnicas e científicas,
de forma criteriosa e explicitada. ;

4. Técnicas de pesquisa. ; 4.1 Documentação indireta: ;
4.1.1 pesquisa documental; ; 4.1.2 pesquisa bibliográfica.
; 4.2 Técnicas de fichamento de obras técnicas e
científicas; ; 4.3 Documentação direta: ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Pesquisa em
laboratório. Avaliação escrita.

02/09/19 13/09/19

1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.; 1.4 Constituir
amostras para pesquisas técnicas e científicas,
de forma criteriosa e explicitada. ;

4. Técnicas de pesquisa. ; 4.3 Documentação direta: ;
4.3.1 pesquisa de campo; ; 4.3.2 pesquisa de laboratório;
; 4.3.3 observação; ; 4.3.4 entrevista; ; 4.3.5
questionário. ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Pesquisa em
laboratório.
Apresentação/Seminário.

16/09/19 27/09/19

1.4 Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada. ; 1.5 Aplicar instrumentos de
pesquisa de campo.;

3. Definição do cronograma de trabalho: ; 4.3
Documentação direta: ; 4.3.1 pesquisa de campo; ; 4.3.2
pesquisa de laboratório; ; 4.3.3 observação; ; 4.3.4
entrevista; ; 4.3.5 questionário. ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Pesquisa em
laboratório.
Apresentação/Seminário.

30/09/19 11/10/19

1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de
campo.; 2.1 Registrar as etapas do trabalho.;
2.2 Organizar os dados obtidos na forma de
textos, planilhas, gráficos e esquemas.;

4.4 Técnicas de estruturação de instrumentos de
pesquisa de campo: ; 4.4.1 questionários; ; 4.4.2
entrevistas; ; 4.4.3 formulários, entre outros. ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Pesquisa em
laboratório.
Apresentação/Seminário.

14/10/19 25/10/19

2.1 Registrar as etapas do trabalho.; 2.2
Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.; 3.1 Consultar
legislação, normas e regulamentos relativos ao
projeto.; 4.1. Elaborar modelo de negócio para
uma empresa de software.;

5. Problematização. ; 6. Utilização de ferramentas como,
por exemplo, CANVAS. ; 7. Construção de hipóteses. ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Pesquisa em
laboratório. Elaboração do
projeto.

28/10/19 08/11/19

2.1 Registrar as etapas do trabalho.; 2.2
Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.; 3.1 Consultar
legislação, normas e regulamentos relativos ao
projeto.; 4.1. Elaborar modelo de negócio para
uma empresa de software.;

5. Problematização. ; 6. Utilização de ferramentas como,
por exemplo, CANVAS. ; 7. Construção de hipóteses. ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Pesquisa em
laboratório. Elaboração do
projeto.

11/11/19 22/11/19

2.1 Registrar as etapas do trabalho.; 2.2
Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.; 3.1 Consultar
legislação, normas e regulamentos relativos ao
projeto.; 4.1. Elaborar modelo de negócio para
uma empresa de software.; 4.2. Articular
conhecimentos de empreendedorismo na
construção de projetos de software. ;

8. Objetivos. ; 8.1 Geral e específicos (para quê? para
quem?). ; 9. Justificativa (por quê?). ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Pesquisa em
laboratório. Elaboração do
projeto.
Seminário/Apresentação.

25/11/19 06/12/19

2.1 Registrar as etapas do trabalho.; 2.2
Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.; 3.1 Consultar
legislação, normas e regulamentos relativos ao
projeto.; 4.1. Elaborar modelo de negócio para
uma empresa de software.; 4.2. Articular
conhecimentos de empreendedorismo na
construção de projetos de software. ;

8. Objetivos. ; 8.1 Geral e específicos (para quê? para
quem?). ; 9. Justificativa (por quê?). ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Pesquisa em
laboratório. Elaboração do
projeto.
Seminário/Apresentação.

09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Analisar dados e

informações obtidas de
pesquisas empíricas e
bibliográficas.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Observação Direta
; Portfólio de Atividades ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ; Criatividade
na Resolução de Problemas ;
Organização ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Ter a capacidade de analisar
dados e informações obtidas de
pesquisas empíricas e
bibliográficas.

2. Propor soluções
parametrizadas por
viabilidade técnica e
econômica aos problemas
identificados no âmbito da
área profissional.

Avaliação Prática ; Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios
; Observação Direta ; Produção Textual ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ;
Criatividade na Resolução de Problemas
; Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Saber propor soluções
parametrizadas por viabilidade
técnica e econômica aos
problemas identificados no âmbito
da área profissional.

3. Correlacionar a
formação técnica às
demandas do setor
produtivo voltadas para
gestão ambiental e / ou
controle ambiental.

Portfólio de Atividades ; Participação em Aula ; Projeto ;
Recuperação ; Seminário/Apresentação ;
Trabalho/Pesquisa ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Saber correlacionar a formação
técnica às demandas do setor
produtivo voltadas aos problemas
identificados no âmbito da área
profissional.

4. Construir projeto de
software.

Observação Direta ; Outros ; Participação em Aula ;
Projeto ; Portfólio de Atividades ; Seminário/Apresentação
; Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ;

Possuir capacidade de construir
projeto e software.

V – Plano de atividades docentes
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Atividade Previstas Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Elaborar PTD 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Efetuar atividade e
criação de equipe

Elaborar plano de
pesquisa

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Elaborar pesquisa de
projeto

Aplicar avaliação

Elaborar plano de
pesquisa e Avaliação

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Seminário/Apresentação Elaborar cronograma
de apresentação

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Elaborar pesquisa de
projeto

Aplicar avaliação

Elaborar plano de
pesquisa e Avaliação Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Seminário/Apresentação
Entrega de

documentação

Elaborar cronograma
de apresentação

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
__. NBR 14724: informação e documentação – trabalhosacadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2002. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva.

Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2003.
Artigos técnicos, monografias digitalizados - Material elencado pelos próprios alunos em pesquisas orientadas e supervisionadas pelo Orientador, no site Google

Acadêmico
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002 __. NBR 10520:

informação e documentação – citações em documentos – apresentação. Rio de janeiro, 2000.
MOURA, Dácio G.; BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com Projetos, 2. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolver o projeto de TCC conforme cronograma de atividades e habilidades e competências desenvolvidas.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do

aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor PATRICIA SILVA COSTA ;
Assinatura Data 08/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
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OK!
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 08/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 336 aprovado pela
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de PROGRAMADOR DE COMPUTADORES
Componente Curricular: Programação Web II
Módulo: 2 C. H. Semanal: 5,00
Professor: WENDELL ROBERTO DOS SANTOS ;

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

 
Desenvolver sistemas para internet, utilizando banco de dados relacional com interface para o usuário no lado servidor e aplicar conhecimentos básicos de

protocolos e comunicação de dados.
Implementar projeto software completo. Desenvolver interface gráfica amigável ao usuário. Codificar e depurar programas de maneira ágil e eficaz. Testar

programas utilizando ferramentas específicas. Documentar aplicações e sistemas de informação de forma completa.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Desenvolver sistemas para internet utilizando persistência em banco de dados, interface com o usuário e programação em lado servidor.

Habilidades
1.1 Codificar software em linguagem para web.
1.2 Utilizar banco de dados relacionais para persistência dos dados.
1.3 Utilizar interface baseada em navegador para interação com usuário.

Bases Tecnológicas
1. Introdução a scripts lado servidor.
2. Variáveis e tipos de dados.
3. Comunicação entre navegador e aplicação.
4. Persistência em banco de dados.
5. Modularização e organização dos programas.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1.1 Codificar software em linguagem para web.; 1. Introdução a scripts lado servidor. ; Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 22/07/19 02/08/19

1.1 Codificar software em linguagem para web.; 2. Variáveis e tipos de dados. ; Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 05/08/19 16/08/19

1.1 Codificar software em linguagem para web.; 1. Introdução a scripts lado servidor. ; 2. Variáveis
e tipos de dados. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação de
conteúdo.

19/08/19 30/08/19

1.2 Utilizar banco de dados relacionais para
persistência dos dados.;

3. Comunicação entre navegador e aplicação. ; 4.
Persistência em banco de dados. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 02/09/19 13/09/19

1.1 Codificar software em linguagem para web.; 1.2
Utilizar banco de dados relacionais para persistência
dos dados.;

3. Comunicação entre navegador e aplicação. ; 4.
Persistência em banco de dados. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 16/09/19 27/09/19

1.3 Utilizar interface baseada em navegador para
interação com usuário.;

3. Comunicação entre navegador e aplicação. ; 4.
Persistência em banco de dados. ; 5. Modularização
e organização dos programas. ;

Avaliação de Conteúdo. 30/09/19 11/10/19

1.1 Codificar software em linguagem para web.; 1.2
Utilizar banco de dados relacionais para persistência
dos dados.; 1.3 Utilizar interface baseada em
navegador para interação com usuário.;

3. Comunicação entre navegador e aplicação. ; 4.
Persistência em banco de dados. ; 5. Modularização
e organização dos programas. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação de
conteúdo.

14/10/19 25/10/19

1.1 Codificar software em linguagem para web.; 1.2
Utilizar banco de dados relacionais para persistência
dos dados.; 1.3 Utilizar interface baseada em
navegador para interação com usuário.;

3. Comunicação entre navegador e aplicação. ; 4.
Persistência em banco de dados. ; 5. Modularização
e organização dos programas. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 28/10/19 08/11/19

1.1 Codificar software em linguagem para web.; 1.2
Utilizar banco de dados relacionais para persistência
dos dados.; 1.3 Utilizar interface baseada em
navegador para interação com usuário.;

1. Introdução a scripts lado servidor. ; 3.
Comunicação entre navegador e aplicação. ; 4.
Persistência em banco de dados. ; 5. Modularização
e organização dos programas. ;

Lista de exercícios. 11/11/19 22/11/19

1.1 Codificar software em linguagem para web.; 1.2
Utilizar banco de dados relacionais para persistência
dos dados.; 1.3 Utilizar interface baseada em
navegador para interação com usuário.;

3. Comunicação entre navegador e aplicação. ; 4.
Persistência em banco de dados. ; 5. Modularização
e organização dos programas. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 25/11/19 06/12/19

1.1 Codificar software em linguagem para web.; 1.2
Utilizar banco de dados relacionais para persistência
dos dados.; 1.3 Utilizar interface baseada em
navegador para interação com usuário.;

2. Variáveis e tipos de dados. ; 3. Comunicação
entre navegador e aplicação. ; 4. Persistência em
banco de dados. ; 5. Modularização e organização
dos programas. ;

Aula Expositiva e dialogada.
Exercícios de fixação de
conteúdo.

09/12/19 13/12/19
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IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Desenvolver sistemas
para internet utilizando
persistência em banco de
dados, interface com o
usuário e programação em
lado servidor.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios
; Recuperação ; Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa
; Seminário/Apresentação ;

Atendimento às Normas ; Criatividade
na Resolução de Problemas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Execução do Produto ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;
Relacionamento de Conceitos ;

Desenvolver sistemas de
internet. Persistir informações no
banco de dados vindo de sites de
internet. Realizar UI Server Side
Programming

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

Projeto Café com o diretor.
Integração e sensibilização
para alunos ingressantes:
Palestras com profissionais

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

A Orientação Educacional instrui os
alunos sobre os procedimentos para
realizar as atividades deixadas pelo

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

Reunião de Curso.
Publicação dos PTDs para

comunidade escolar
(26/08)

Setembro

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e
conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação Escrita,
Avaliação Prática

Lista de Exercícios
Prático e Teórico

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Ferramenta de Apoio: NetBeans, Xampp, Wampserver, dreamwever, EasyPhp, MySql.
Livro: PHP e MySQL Desenvolvimento Web - 3ed, Welling, Luke. Laura Thomson, Editora Campus
Material didático do centro Paula Souza
Sites: http://w3c.org http://php.net

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Trabalho sobre PHP

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
"Aula inaugural - Recepção com o diretor para os novos alunos e apresentação da equipe de Gestão, apresentação da estrutura física da Unidade e apresentação do

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW) "
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
Apresentação dos Cursos Técnicos para toda a comunidade escola interna e externa (Projeto Semana dos Cursos)
II Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes
Semana SIPAT - atividades com o objetivo de orientar e conscientizar toda a comunidade escolar interna, quanto à importância da prevenção de acidentes e

doenças no ambiente do trabalho/escolar.
Visitas Técnicas nas empresas das regiões para melhor aproveitamento dos conteúdos abrodados em sala de aula
Escola Aberta - Semana de preparação da escola pelos alunos, de forma interdisciplinar, e posterior abertura da escola para visitação da comunidade em geral,

inclusive com visita de alunos das escolas da cidade.
III Expo TCC- Semana de Apresentação de TCC&#39;s - ao final de cada semestre os alunos das séries/módulos concluintes são levados a apresentarem, para

avaliação, seus Trabalhos de Conclusão de Curso para toda a comunidade escolar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do
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aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas

IX – Identificação:
Nome do Professor WENDELL ROBERTO DOS SANTOS ;
Assinatura Data 08/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
OK!
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 08/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


