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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Arte Digital
Módulo: 1 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.

 
Atualizar informações gráficas e textuais;
Aplicar novas tendências, conceitos, ferramentas e técnicas que possibilite conceber um projeto de estilo próprio, criativo e atualizado.
Demonstrar criatividade;
Demonstrar receptividade;
Produzir conhecimento crítico sobre os elementos que compõem o Design.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar e interpretar com criticidade os elementos que compõem o design.
2. Avaliar novas tendências, conceitos, ferramentas e técnicas que possibilitam conceber um projeto de estilo próprio, criativo e atualizado.

Habilidades
1.1. Utilizar as ferramentas do editor gráfico para manipulação de imagens.
2.1. Definir interface de comunicação e interatividade.
2.2. Atualizar informações gráficas e textuais.

Bases Tecnológicas
1. Noções de desenho:
1.1 à mão livre.
2. Composição da imagem:
2.1 textura, forma, planos, etc.
3. Conceitos de produção e tratamento de imagens:
3.1 imagens vetoriais e bitmaps;
3.2 pixel e retícula;
3.3 teoria das cores;
3.4 tipografia;
3.5 acessibilidade;
3.6 tipos e formatos de arquivos.
4. Edição gráfica de imagens.
5. Ferramentas de pintura..
6. Ferramentas de edição e tratamento.
7. Transformação.
8. Filtros.
9. Camadas.
10. Estruturas vetoriais.
11. Software de apoio:
11.1 Adobe, PhotoShop, Corel, Photo Paint.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Utilizar as ferramentas do editor

gráfico para manipulação de imagens.
;

1. Noções de desenho: ; Apresentar as Bases Tecnológicas e
metodologias de avaliação.; Apresentar as Bases Tecnológicas
e metodologias de avaliação.;

Aula expositiva e dialogada 22/07/19 02/08/19

1.1. Utilizar as ferramentas do editor
gráfico para manipulação de imagens.
;

1. Noções de desenho: ; 1.1 à mão livre. ; Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. 05/08/19 16/08/19

1.1. Utilizar as ferramentas do editor
gráfico para manipulação de imagens.
;

1. Noções de desenho: ; 1.1 à mão livre. ; 2. Composição da
imagem: ; 2.1 textura, forma, planos, etc.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em dupla/grupo. 19/08/19 30/08/19

1.1. Utilizar as ferramentas do editor
gráfico para manipulação de imagens.
;

1. Noções de desenho: ; 1.1 à mão livre. ; 2. Composição da
imagem: ; 2.1 textura, forma, planos, etc.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em dupla/grupo.
Observação direta. Lista de
exercícios.

02/09/19 13/09/19

1.1. Utilizar as ferramentas do editor
gráfico para manipulação de imagens.
; 2.1. Definir interface de comunicação
e interatividade. ;

2. Composição da imagem: ; 2.1 textura, forma, planos,
etc.; 3. Conceitos de produção e tratamento de imagens: ;
3.1 imagens vetoriais e bitmaps; ; 3.2 pixel e retícula; ; 3.3
teoria das cores; ; 3.4 tipografia; ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em dupla/grupo. Aplicação
de avaliação. Observação direta.

16/09/19 27/09/19
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2.1. Definir interface de comunicação
e interatividade. ;

3. Conceitos de produção e tratamento de imagens: ; 3.1
imagens vetoriais e bitmaps; ; 3.2 pixel e retícula; ; 3.3 teoria
das cores; ; 3.4 tipografia; ; 3.5 acessibilidade; ; 3.6 tipos e
formatos de arquivos. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em dupla/grupo. Aula
pratica em software. Observação
direta.

30/09/19 11/10/19

2.1. Definir interface de comunicação
e interatividade. ;

4. Edição gráfica de imagens. ; 5. Ferramentas de pintura.. ;
6. Ferramentas de edição e tratamento.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em dupla/grupo. Aplicação
de avaliação. Observação direta. Lista
de exercícios.

14/10/19 25/10/19

2.1. Definir interface de comunicação
e interatividade. ; 2.2. Atualizar
informações gráficas e textuais.;

6. Ferramentas de edição e tratamento.; 7. Transformação.
;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em dupla/grupo.
Observação direta. Lista de
exercícios.

28/10/19 08/11/19

2.1. Definir interface de comunicação
e interatividade. ; 2.2. Atualizar
informações gráficas e textuais.;

6. Ferramentas de edição e tratamento.; 7. Transformação. ;
8. Filtros. ;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em dupla/grupo. Aplicação
de avaliação. Observação direta. Lista
de exercícios.

11/11/19 22/11/19

2.2. Atualizar informações gráficas e
textuais.;

6. Ferramentas de edição e tratamento.; 7. Transformação. ;
8. Filtros. ; 9. Camadas. ; 10. Estruturas vetoriais. ; 11.
Software de apoio: ; 11.1 Adobe, PhotoShop, Corel, Photo
Paint.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em dupla/grupo. Projeto.
Observação direta.

25/11/19 06/12/19

2.2. Atualizar informações gráficas e
textuais.;

6. Ferramentas de edição e tratamento.; 7. Transformação. ;
8. Filtros. ; 9. Camadas. ; 10. Estruturas vetoriais. ; 11.
Software de apoio: ; 11.1 Adobe, PhotoShop, Corel, Photo
Paint.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em dupla/grupo. Projeto.
Observação direta.

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 e interpretar com
criticidade os elementos que
compõem o design.

Avaliação Prática ; Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios
; Observação Direta ; Outros ; Participação em Aula ;
Recuperação ;

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

Ter a capacidade de analisar e
interpretar com criticidade os
elementos que compõem o
design.

2. Avaliar novas tendências,
conceitos, ferramentas e técnicas
que possibilitam conceber um
projeto de estilo próprio, criativo e
atualizado.

Lista de Exercícios ; Observação Direta ; Portfólio de
Atividades ; Projeto ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ;

Atendimento às Normas ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;

Saber avaliar novas tendências,
conceitos, ferramentas e técnicas
que possibilitam conceber um
projeto de estilo próprio, criativo e
atualizado.

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 exercícios Elaborar 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)

Aplicar avaliação
escrita

Elaborar avaliação
escrita

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Aplicar aula prática em
software específico

Preparar ferramentas
de software para uso

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Aplicar Avaliação Elaborar atividades e
avaliação Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Aplicar atividades
extras e Projeto

Preparar atividades
extras e projetos

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)
 
Andrade, Marcos Serafim. Adobe Photoshop CS6. Editora Senac São Paulo
Apostilas de Photoshop e Corel Draw obtidas gratuitamente da Internet.
Apostilas Photoshop CS6 de domínio público disponível na Web
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FUENTES, Rodolfo. A prática do design gráfico: uma metodologia criativa. São Paulo: Edições Rosari, 2006.
Laboratório de Informática com computadores e com aplicativos instalados
MUNARI, Bruno. Design e Comunicação Visual: contribuição para uma metodologia didática. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
Projetor (Datashow)
WOLLNER, Alexandre. A formação do design moderno no Brasil: depoimen

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolver as listas de atividades conforme cronograma de competências e habilidades 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)
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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.
O processo de recuperação deverá ser paralelo e contínuo: nos momentos em que forem detectadas lacunas de aprendizagem, serão propostas novas estratégias

de trabalho para que os alunos possam adquirir as competências almejadas.

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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Arte Digital
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: THARISSA MARIA DE CARVALHO ;

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

 
Atualizar informações gráficas e textuais;
Aplicar novas tendências, conceitos, ferramentas e técnicas que possibilite conceber um projeto de estilo próprio, criativo e atualizado.
Demonstrar criatividade;
Produzir conhecimento crítico sobre os elementos que compõem o Design.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar e interpretar com criticidade os elementos que compõem o design.
2. Avaliar novas tendências, conceitos, ferramentas e técnicas que possibilitam conceber um projeto de estilo próprio, criativo e atualizado.

Habilidades
1.1. Utilizar as ferramentas do editor gráfico para manipulação de imagens.
2.1. Definir interface de comunicação e interatividade.
2.2. Atualizar informações gráficas e textuais.

Bases Tecnológicas
1. Noções de desenho:
1.1 à mão livre.
2. Composição da imagem:
2.1 textura, forma, planos, etc.
3. Conceitos de produção e tratamento de imagens:
3.1 imagens vetoriais e bitmaps;
3.2 pixel e retícula;
3.3 teoria das cores;
3.4 tipografia;
3.5 acessibilidade;
3.6 tipos e formatos de arquivos.
4. Edição gráfica de imagens.
5. Ferramentas de pintura..
6. Ferramentas de edição e tratamento.
7. Transformação.
8. Filtros.
9. Camadas.
10. Estruturas vetoriais.
11. Software de apoio:
11.1 Adobe, PhotoShop, Corel, Photo Paint.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Utilizar as ferramentas do editor

gráfico para manipulação de imagens.
;

1. Noções de desenho: ; APRESENTAÇÃO DAS BASES TECNOLÓGICAS
e aula expositiva 22/07/19 02/08/19

1.1. Utilizar as ferramentas do editor
gráfico para manipulação de imagens.
;

1.1 à mão livre. ; Aula expositiva e prática com criação de
desenhos 05/08/19 16/08/19

2.1. Definir interface de
comunicação e interatividade. ; 2. Composição da imagem: ; Aula expositiva com exercícios práticos

aplicados em Laboratório 19/08/19 30/08/19

2.1. Definir interface de
comunicação e interatividade. ; 2.1 textura, forma, planos, etc.; Aula expositiva e Aplicação de Avaliação 02/09/19 13/09/19

3. Conceitos de produção e tratamento de imagens: ;
3.1 imagens vetoriais e bitmaps; ; 3.2 pixel e retícula;
;

Aula expositiva e Aplicação de Recuperação 16/09/19 27/09/19

2.2. Atualizar informações gráficas e
textuais.; 3.3 teoria das cores; ; 3.4 tipografia; ; Aula expositiva com exercícios práticos em

laboratório 30/09/19 11/10/19

2.2. Atualizar informações gráficas e
textuais.;

3.5 acessibilidade; ; 3.6 tipos e formatos de arquivos.
; Aula expositiva 14/10/19 25/10/19
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2.2. Atualizar informações gráficas e
textuais.;

4. Edição gráfica de imagens. ; 5. Ferramentas de
pintura.. ;

Aula prática com exercícios em laboratório 28/10/19 08/11/19

2.2. Atualizar informações gráficas e
textuais.;

6. Ferramentas de edição e tratamento.; 7.
Transformação. ;

Execução de um projeto de comunicação
visual através de pesquisas e prática 11/11/19 22/11/19

2.2. Atualizar informações gráficas e
textuais.; 8. Filtros. ; 9. Camadas. ;

Execução de um projeto de comunicação
visual através de pesquisas e prática,
Avaliação

25/11/19 06/12/19

2.2. Atualizar informações gráficas e
textuais.;

10. Estruturas vetoriais. ; 11. Software de apoio: ;
11.1 Adobe, PhotoShop, Corel, Photo Paint.;

Exercícios práticos em laboratório e
Recuperação 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 e interpretar com
criticidade os elementos que
compõem o design.

Lista de Exercícios ; Projeto ; Recuperação ; Avaliação
Prática ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Relacionamento de
Conceitos ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;

Aplicação correta das noções de
desenho e técnicas atendendo de
forma adequada aos critérios
propostos Correta utilização da
ferramenta Corel, aplicando na
utilização desta as noções de
desenho obtendo uma interface
adequada aos critérios propostos.
Apresentação dos resultados dos
exercícios práticos.

2. Avaliar novas tendências,
conceitos, ferramentas e técnicas
que possibilitam conceber um
projeto de estilo próprio, criativo e
atualizado.

Portfólio de Atividades ; Participação em Aula ;
Recuperação ; Avaliação Prática ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Relacionamento de
Conceitos ; Adequação ao
Público Alvo ;

Correta utilização da ferramenta
Photoshop, aplicando na utilização
desta as noções de desenho obtendo
uma interface adequada aos critérios
propostos. Apresentação do
resultado do trabalho prático de
Identidade Visual. Apresentação dos
resultados dos exercícios práticos

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 Inaugural 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

Desenvolvimento de
material didático

(slides e apostilas) e
listas de exercícios

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

Preparação de
avaliações teóricas e

práticas

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)

Correção das
avaliações feitas

Preparação de
exercícios para

fixação

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Pesquisa de sites
com informações
relevantes para a

disciplina

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Preparação de
avaliações teóricas, se
necessário, e práticas

Preparação de listas
de exercícios de
reforço para fixar

melhor os conteúdos

Reunião de Curso

Dezembro
Avaliações Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Correção das
avaliações feitas

Solicitação de
atividades referente a

recuperação, se
necessário 

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)
 
Laboratório de Informática com computadores e com aplicativos instalados
Apostilas de Photoshop e Corel Draw obtidas gratuitamente da Internet.
FUENTES, Rodolfo. A prática do design gráfico: uma metodologia criativa. São Paulo: Edições Rosari, 2006.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Produzir ARTE para Escola aberta, dividir equipe de 4 pessoas. fazer Briefing e desenvolver trabalho que será avaliado pela coordenação para divulgação da escola

aberta via site da ETEC.
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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 abordados 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.

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 THARISSA MARIA DE CARVALHO ;
Assinatura Data 09/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. Show !
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 15/08/19

____________________________________
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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Desenvolvimento e Design de Websites I
Módulo: 1 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.

 
Definir interface de comunicação e interatividade.
Instalar, codificar, compilar e documentar websites e sistemas de informação para Internet.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Desenvolver páginas estáticas.
2. Analisar a estrutura básica de uma página em HTML.

Habilidades
1.1. Utilizar ambientes de desenvolvimento na elaboração de websites.
2.1. Identificar a estrutura básica e as principais tags em uma página web.
2.2. Aplicar os recursos de formatação em páginas web.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos históricos e evolução de websites.
2. Estrutura básica de páginas web:
2.1 principais tags de HTML;
2.2 formatação de uma página;
2.3 inserção de imagens;
2.4 criação de vínculos;
2.5 criação de tabelas;
2.6 frames;
2.7 formulários.
3. Folha de estilos (CSS).
4. Ambientes de desenvolvimento de websites.
5. Software de apoio:
5.1 editor de texto.

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

1.1. Utilizar ambientes de desenvolvimento na
elaboração de websites. ;

1. Conceitos históricos e evolução de websites. ;
Apresentação das Bases Tecnológicas.;
Apresentação das Bases Tecnológicas.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade prática. Apresentação do
software.

22/07/19 02/08/19

1.1. Utilizar ambientes de desenvolvimento na
elaboração de websites. ; 2.1. Identificar a
estrutura básica e as principais tags em uma
página web. ;

2. Estrutura básica de páginas web: ; 2.1
principais tags de HTML; ; 2.2 formatação de uma
página; ;

Aula expositiva e dialogada. Lista de
exercicios. Aula prática em laboratório.
Observação direta.

05/08/19 16/08/19

1.1. Utilizar ambientes de desenvolvimento na
elaboração de websites. ; 2.1. Identificar a
estrutura básica e as principais tags em uma
página web. ;

1. Conceitos históricos e evolução de websites. ;
2. Estrutura básica de páginas web: ; 2.1 principais
tags de HTML; ; 2.2 formatação de uma página; ;

Aula expositiva e dialogada. Lista de
exercícios. Aula prática em laboratório.
Observação direta.

19/08/19 30/08/19

1.1. Utilizar ambientes de desenvolvimento na
elaboração de websites. ; 2.1. Identificar a
estrutura básica e as principais tags em uma
página web. ;

2.2 formatação de uma página; ; 2.3 inserção de
imagens; ; 2.4 criação de vínculos; ;

Aula expositiva e dialogada. Lista de
exercícios. Aplicar avaliação escrita.
Observação direta

02/09/19 13/09/19

2.1. Identificar a estrutura básica e as
principais tags em uma página web. ; 2.2.
Aplicar os recursos de formatação em páginas
web.;

2.4 criação de vínculos; ; 2.5 criação de tabelas; ;
2.6 frames; ;

Aula expositiva e dialogada. Lista de
exercícios. Aula prática em laboratório.
Observação direta. Portfolios

16/09/19 27/09/19

2.1. Identificar a estrutura básica e as
principais tags em uma página web. ; 2.2.
Aplicar os recursos de formatação em páginas
web.;

2.4 criação de vínculos; ; 2.5 criação de tabelas; ;
2.6 frames; ; 2.7 formulários.;

Aula expositiva e dialogada. Lista de
exercícios. Aula prática em laboratório.
Observação direta. Portfolios.

30/09/19 11/10/19

2.2. Aplicar os recursos de formatação em
páginas web.;

2.5 criação de tabelas; ; 2.6 frames; ; 2.7
formulários.; 3. Folha de estilos (CSS). ;

Aula expositiva e dialogada.
Avaliação prática e escrita. Aula
prática em laboratório. Observação
direta

14/10/19 25/10/19

2.1. Identificar a estrutura básica e as
principais tags em uma página web. ; 2.2.

2.6 frames; ; 2.7 formulários.; 3. Folha de estilos
(CSS). ;

Aula expositiva e dialogada. Lista de
exercícios. Aula prática em laboratório.

28/10/19 08/11/19
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Aplicar os recursos de formatação em páginas
web.;

Observação direta

2.2. Aplicar os recursos de formatação em
páginas web.;

2.6 frames; ; 2.7 formulários.; 3. Folha de estilos
(CSS). ;

Aula expositiva e dialogada. Lista de
exercícios. Aula prática em laboratório.
Observação direta

11/11/19 22/11/19

2.2. Aplicar os recursos de formatação em
páginas web.;

2.6 frames; ; 2.7 formulários.; 3. Folha de estilos
(CSS). ; 4. Ambientes de desenvolvimento de
websites. ; 5. Software de apoio: ; 5.1 editor de
texto.;

Aula expositiva e dialogada. Lista de
exercícios. Aula prática em laboratório.
Observação direta. Projeto.

25/11/19 06/12/19

2.2. Aplicar os recursos de formatação em
páginas web.;

2.6 frames; ; 2.7 formulários.; 3. Folha de estilos
(CSS). ; 4. Ambientes de desenvolvimento de
websites. ; 5. Software de apoio: ; 5.1 editor de
texto.;

Aula expositiva e dialogada. Lista de
exercícios. Aula prática em laboratório.
Observação direta. Projeto.

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. Desenvolver
páginas estáticas.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ; Estudo de Caso ;
Outros ; Participação em Aula ; Portfólio de Atividades ;
Projeto ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ; Criatividade
na Resolução de Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pontualidade e Cumprimento
de Prazos ; Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Ter a capacidade de desenvolver
páginas estáticas.

2. Analisar a
estrutura básica
de uma página
em HTML.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios
; Portfólio de Atividades ; Participação em Aula ;
Seminário/Apresentação ; Projeto ; Recuperação ;

Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ; Relacionamento de
Ideias ; Postura Adequada, Ética e Cidadã ;

Saber analisar a estrutura básica
de uma página em HTML.

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 exercícios
práticos em laboratório

com software

Elaborar exercicios a
serem aplicados

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 avaliação
escrita

Elaborar avaliação
escrita

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Aplicar exercícios Desenvolver lista de
exercicios

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Desenvolver projetos Elaborar projetos a
serem aplicados Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atitivades extras

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)
 
Apontamentos do professor em sal de aula.
Grannell, Craig. O guia Essencial de Web Design com CSS e HTML. 1. Ed. Rio de Janeiro
Guias de referência: HTML5 - CSS3 Sites: http://w3c.org Material disponibilizado pelo professor.
SILVA, Maurício Samy. Construindo Sites com CSS e (X)HTML. São Paulo: Novatec, 2008.
TONSIG, Sérgio Luiz. Aplicações na Nuvem: como construir com HTML5, Javascript, CSS, PHP e MySql. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2012.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolver projetos de acordo com as competências e habilidades 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)
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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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor PATRICIA SILVA COSTA ;
Assinatura Data 05/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok Show !!!
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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Desenvolvimento e Design de Websites I
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: AILSON BRITO SANTOS ;

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

 
Definir interface de comunicação e interatividade.
Instalar, codificar, compilar e documentar websites e sistemas de informação para Internet.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Desenvolver páginas estáticas.
2. Analisar a estrutura básica de uma página em HTML.

Habilidades
1.1. Utilizar ambientes de desenvolvimento na elaboração de websites.
2.1. Identificar a estrutura básica e as principais tags em uma página web.
2.2. Aplicar os recursos de formatação em páginas web.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos históricos e evolução de websites.
2. Estrutura básica de páginas web:
2.1 principais tags de HTML;
2.2 formatação de uma página;
2.3 inserção de imagens;
2.4 criação de vínculos;
2.5 criação de tabelas;
2.6 frames;
2.7 formulários.
3. Folha de estilos (CSS).
4. Ambientes de desenvolvimento de websites.
5. Software de apoio:
5.1 editor de texto.

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

1.1. Utilizar ambientes de
desenvolvimento na elaboração de
websites. ;

1. Conceitos históricos e evolução de websites. ;

Aula dialogado sobre Instalação,
codificação, compilação e documentação de
websites e sistemas de informação para
Internet.

22/07/19 02/08/19

2.1. Identificar a estrutura básica e as
principais tags em uma página web. ;

2. Estrutura básica de páginas web: ; 2.1
principais tags de HTML; ; 2.3 inserção de
imagens; ;

Aula expositiva sobre a história da Internet,
principais Tags e Estrutura básica das
páginas HTML.

05/08/19 16/08/19

2.1. Identificar a estrutura básica e as
principais tags em uma página web. ;

2.1 principais tags de HTML; ; 2.3 inserção de
imagens; ; 2.4 criação de vínculos; ;

Aula expositiva e prática sobre aplicação de
Tags HTML, inserção de imagens e criação de
vínculos.

19/08/19 30/08/19

2.1. Identificar a estrutura básica e as
principais tags em uma página web. ; 2.5 criação de tabelas; ; 2.6 frames; ; Aula prática sobre criação de tabelas e

frames. Exercício avaliatório. 02/09/19 13/09/19

2.1. Identificar a estrutura básica e as
principais tags em uma página web. ;

2.2 formatação de uma página; ; 3. Folha de
estilos (CSS). ;

Aula expositiva sobre conceitos de CSS e
formatação. 16/09/19 27/09/19

2.2. Aplicar os recursos de formatação em
páginas web.;

2.2 formatação de uma página; ; 2.4 criação de
vínculos; ;

Aula prática sobre formatação e criação de
vínculos em páginas HTML. 30/09/19 11/10/19

2.2. Aplicar os recursos de formatação em
páginas web.;

2.2 formatação de uma página; ; 2.7
formulários.; 3. Folha de estilos (CSS). ;

Aula expositiva sobre tags de formulário
HTML, formatado com CSS. 14/10/19 25/10/19

2.2. Aplicar os recursos de formatação em
páginas web.;

2.2 formatação de uma página; ; 2.4 criação de
vínculos; ; 2.7 formulários.;

Exercício avaliatório sobre criação de
vínculos e formatação de formulários. 28/10/19 08/11/19

2.2. Aplicar os recursos de formatação em
páginas web.;

2.4 criação de vínculos; ; 4. Ambientes de
desenvolvimento de websites. ;

Aula expositiva sobre aplicação de estilos
especiais em páginas HTML. 11/11/19 22/11/19

2.1. Identificar a estrutura básica e as
principais tags em uma página web. ; 2.2.
Aplicar os recursos de formatação em
páginas web.;

2.2 formatação de uma página; ; 2.4 criação de
vínculos; ; 2.7 formulários.; 3. Folha de estilos
(CSS). ; 5. Software de apoio: ; 5.1 editor de
texto.;

Aula expositiva e prática revisão dos
conteúdos aprendidos. 25/11/19 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
páginas estáticas.

Recuperação ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ;
Participação em Aula ;

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

O aluno desenvolve páginas estáticas
com eficiência, dentro das normas
técnicas, atendendo ao proposto pelo
professor.

2. Analisar a
estrutura básica
de uma página em
HTML.

Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ; Observação
Direta ; Recuperação ; Participação em Aula ;

Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Interatividade, Cooperação e Colaboração ;
Objetividade ; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

O aluno analisa e identifica a
estrutura semântica de sites
desenvolvidos em html, identifica as
tags de html dentro do contexto do
site desenvolvido.

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.

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

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.

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

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)

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

Desenvolvimento e
correção lista de

exercícios práticos e
avaliativos.

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)
 
Guias de referência: HTML5 - CSS3 Sites: http://w3c.org Material disponibilizado pelo professor.
Material de apoio elaborado pelo professor.
SILVA, Maurício Samy. Construindo Sites com CSS e (X)HTML. São Paulo: Novatec, 2008.
TONSIG, Sérgio Luiz. Aplicações na Nuvem: como construir com HTML5, Javascript, CSS, PHP e MySql. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 2012.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar e enviar por e-mail lista dos comandos Html5 com suas respectivas aplicações

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)
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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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor AILSON BRITO SANTOS ;
Assinatura Data 20/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Docente foi orientado.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 20/08/19

____________________________________
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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Empreendedorismo
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: MARIA DE FATIMA MARTINS ; LARISSA PAES DA SILVA;

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

 
analisar e incorporar os princípios de ética inerentes ao profissional de Informática para Internet;
utilizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas, para construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no

comércio e marketing eletrônicos;

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Desenvolver e/ ou fortalecer autoestima positiva, por meio do autoconhecimento e desenvolvimento de competências que favoreçam escolhas profissionais

motivadoras e significativas.
2. Identificar oportunidades e planejar a criação e desenvolvimento de negócios inovadores, elaborando um plano de negócio, com vistas a aumentar suas chances

de sucesso.
3. Analisar cenários, desenvolver ideias, inovar e buscar novas oportunidades para as organizações em que possa atuar.

Habilidades
1.1. Identificar competências pessoais e profissionais.
1.2. Selecionar projetos que possibilitem a geração de benefícios para si e para a sociedade.
2.1. Agir com atitude empreendedora.
2.2. Estruturar um plano de negócios.
3.1. Visualizar os processos operacionais de uma organização.
3.2. Identificar oportunidades de inovação no ambiente de trabalho.
3.3. Apresentar propostas de inovação e/ ou alteração de procedimentos/ processos.

Bases Tecnológicas
1. Autoconhecimento e autoimagem.
2. Identificação de talento e características empreendedoras.
3. Visão empreendedora.
4. Perfil profissional:
4.1 valores, escolhas e metas significativas.
5. Planejamento e desenvolvimento profissional:
5.1 comunicação interpessoal:
5.1.1 capacidade de persuasão e expansão da rede de relacionamentos.
5.2 atitude empreendedora como diferencial para criar projetos profissionais inovadores voltado para a área de Informática para Internet.
6. Plano de negócios:
6.1 sumário executivo;
6.2 análise de mercado;
6.3 plano de marketing;
6.4 plano operacional;
6.5 plano financeiro;
6.6 construção de cenários;.
6.7 avaliação estratégica.
7. Desenvolvimento de produtos e serviços inovadores voltados para a área de Informática para Internet.
8. Intraempreendedorismo.
9. Características do intraempreendedor.
10. O papel das organizações e o intraempreendedorismo.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Identificar competências pessoais e

profissionais. ; 1. Autoconhecimento e autoimagem. ; Aula Inaugural show. 22/07/19 02/08/19

1.1. Identificar competências pessoais e
profissionais. ; 1.2. Selecionar projetos que
possibilitem a geração de benefícios para si e
para a sociedade. ;

1. Autoconhecimento e autoimagem. ; 2. Identificação de
talento e características empreendedoras. ;

Aula expositiva e teórica com
utilização de apostila. 05/08/19 16/08/19

2.1. Agir com atitude empreendedora. ; 2.2.
Estruturar um plano de negócios.; 3.1.
Visualizar os processos operacionais de uma
organização. ;

3. Visão empreendedora. ; 4. Perfil profissional: ; 4.1
valores, escolhas e metas significativas.;

Aula expositiva e teórica com
utilização de apostila. 19/08/19 30/08/19
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1.1. Identificar competências pessoais e
profissionais. ; 1.2. Selecionar projetos que
possibilitem a geração de benefícios para si e
para a sociedade. ; 2.1. Agir com atitude
empreendedora. ; 2.2. Estruturar um plano
de negócios.; 3.1. Visualizar os processos
operacionais de uma organização. ; 3.2.
Identificar oportunidades de inovação no
ambiente de trabalho. ;

5. Planejamento e desenvolvimento profissional: ; 5.1
comunicação interpessoal: ; 5.1.1 capacidade de persuasão e
expansão da rede de relacionamentos. ; 5.2 atitude
empreendedora como diferencial para criar projetos
profissionais inovadores voltado para a área de Informática
para Internet.;

Aula expositiva e teórica com
utilização de apostila.

02/09/19 13/09/19

1.1. Identificar competências pessoais e
profissionais. ; 1.2. Selecionar projetos que
possibilitem a geração de benefícios para si e
para a sociedade. ; 2.1. Agir com atitude
empreendedora. ; 2.2. Estruturar um plano
de negócios.; 3.1. Visualizar os processos
operacionais de uma organização. ; 3.2.
Identificar oportunidades de inovação no
ambiente de trabalho. ;

1. Autoconhecimento e autoimagem. ; 2. Identificação de
talento e características empreendedoras. ; 3. Visão
empreendedora. ; 4. Perfil profissional: ; 4.1 valores,
escolhas e metas significativas.; 5. Planejamento e
desenvolvimento profissional: ; 5.1 comunicação
interpessoal: ; 5.1.1 capacidade de persuasão e expansão da
rede de relacionamentos. ; 5.2 atitude empreendedora como
diferencial para criar projetos profissionais inovadores voltado
para a área de Informática para Internet.;

Atividade avaliativa e de
recuperação 16/09/19 27/09/19

1.2. Selecionar projetos que possibilitem a
geração de benefícios para si e para a
sociedade. ; 2.1. Agir com atitude
empreendedora. ; 2.2. Estruturar um plano
de negócios.; 3.2. Identificar oportunidades
de inovação no ambiente de trabalho. ; 3.3.
Apresentar propostas de inovação e/ ou
alteração de procedimentos/ processos.;

6. Plano de negócios: ; 6.1 sumário executivo; ; 6.2 análise
de mercado; ;

Aula expositiva e teórica com
utilização de apostila e recursos
áudio visuais e tecnológicos, se
necessário.

30/09/19 11/10/19

1.2. Selecionar projetos que possibilitem a
geração de benefícios para si e para a
sociedade. ; 2.1. Agir com atitude
empreendedora. ; 2.2. Estruturar um plano
de negócios.; 3.1. Visualizar os processos
operacionais de uma organização. ; 3.2.
Identificar oportunidades de inovação no
ambiente de trabalho. ; 3.3. Apresentar
propostas de inovação e/ ou alteração de
procedimentos/ processos.;

6. Plano de negócios: ; 6.1 sumário executivo; ; 6.2 análise
de mercado; ; 6.3 plano de marketing; ; 6.4 plano
operacional; ; 6.5 plano financeiro; ; 6.6 construção de
cenários;. ; 6.7 avaliação estratégica.;

Aula expositiva e teórica com
utilização de apostila e recursos
áudio visuais e tecnológicos, se
necessário.

14/10/19 25/10/19

1.2. Selecionar projetos que possibilitem a
geração de benefícios para si e para a
sociedade. ; 2.1. Agir com atitude
empreendedora. ; 2.2. Estruturar um plano
de negócios.; 3.1. Visualizar os processos
operacionais de uma organização. ; 3.2.
Identificar oportunidades de inovação no
ambiente de trabalho. ; 3.3. Apresentar
propostas de inovação e/ ou alteração de
procedimentos/ processos.;

7. Desenvolvimento de produtos e serviços inovadores
voltados para a área de Informática para Internet. ; 8.
Intraempreendedorismo. ; 9. Características do
intraempreendedor.; 10. O papel das organizações e o
intraempreendedorismo.;

Aula expositiva e teórica com
utilização de apostila e recursos
áudio visuais e tecnológicos, se
necessário.

28/10/19 08/11/19

1.2. Selecionar projetos que possibilitem a
geração de benefícios para si e para a
sociedade. ; 2.1. Agir com atitude
empreendedora. ; 2.2. Estruturar um plano
de negócios.; 3.1. Visualizar os processos
operacionais de uma organização. ; 3.2.
Identificar oportunidades de inovação no
ambiente de trabalho. ; 3.3. Apresentar
propostas de inovação e/ ou alteração de
procedimentos/ processos.;

6. Plano de negócios: ; 6.1 sumário executivo; ; 6.2 análise
de mercado; ; 6.3 plano de marketing; ; 6.4 plano
operacional; ; 6.5 plano financeiro; ; 6.6 construção de
cenários;. ; 6.7 avaliação estratégica.; 7. Desenvolvimento
de produtos e serviços inovadores voltados para a área de
Informática para Internet. ; 8. Intraempreendedorismo. ; 9.
Características do intraempreendedor.; 10. O papel das
organizações e o intraempreendedorismo.;

Atividade em grupo - Plano de
Negócios 11/11/19 22/11/19

1.2. Selecionar projetos que possibilitem a
geração de benefícios para si e para a
sociedade. ; 2.1. Agir com atitude
empreendedora. ; 2.2. Estruturar um plano
de negócios.; 3.1. Visualizar os processos
operacionais de uma organização. ; 3.2.
Identificar oportunidades de inovação no
ambiente de trabalho. ; 3.3. Apresentar
propostas de inovação e/ ou alteração de
procedimentos/ processos.;

5.2 atitude empreendedora como diferencial para criar
projetos profissionais inovadores voltado para a área de
Informática para Internet.; 6. Plano de negócios: ; 6.1
sumário executivo; ; 6.2 análise de mercado; ; 6.3 plano de
marketing; ; 6.4 plano operacional; ; 6.5 plano financeiro; ;
6.6 construção de cenários;. ; 6.7 avaliação estratégica.; 7.
Desenvolvimento de produtos e serviços inovadores voltados
para a área de Informática para Internet. ; 8.
Intraempreendedorismo. ; 9. Características do
intraempreendedor.; 10. O papel das organizações e o
intraempreendedorismo.;

Atividade em grupo - Plano de
Negócios - Apresentações e
recuparação

25/11/19 06/12/19

1.1. Identificar competências pessoais e
profissionais. ; 1.2. Selecionar projetos que
possibilitem a geração de benefícios para si e
para a sociedade. ; 2.1. Agir com atitude
empreendedora. ; 2.2. Estruturar um plano
de negócios.; 3.1. Visualizar os processos
operacionais de uma organização. ; 3.2.
Identificar oportunidades de inovação no
ambiente de trabalho. ; 3.3. Apresentar
propostas de inovação e/ ou alteração de
procedimentos/ processos.;

6. Plano de negócios: ; 7. Desenvolvimento de produtos e
serviços inovadores voltados para a área de Informática para
Internet. ; 8. Intraempreendedorismo. ; 9. Características do
intraempreendedor.; 10. O papel das organizações e o
intraempreendedorismo.;

Finalização das atividades 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. Desenvolver e/
ou fortalecer
autoestima positiva,
por meio do
autoconhecimento e
desenvolvimento de
competências que
favoreçam escolhas
profissionais
motivadoras e
significativas.

Participação em Aula ; Outros ; Recuperação ;

Coerência/Coesão ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pertinência das
Informações ;

Realização e entrega das atividades de
Recuperação Paralela e contínua com resultados
satisfatórios de entendimento da matéria específica
ou geral. Saber fazer correlações, fazer analogias e
comparações. Participações, interesse e domínio
dos assuntos, temas e abordagens. Desempenho
prático que evidencie: - Exposição, clareza,
coerência de ideias, postura profissional,
criatividade, interatividade, domínio do assunto,
sobre os temas e abordagens propostas. Síntese
oral e escrita demonstrando coerência, clareza,
objetividade, interesse, interatividade no
desenvolvimento entre as necessidades em função
dos métodos utilizados em aulas, exercícios,
atividades e trabalhos no desenvolvimento de
raciocínio próprio dentro dos temas e abordagens
propostas.

2. Identificar Estudo de Caso ; Outros ; Observação Direta ; Argumentação Consistente ; Síntese oral e escrita demonstrando coerência,
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oportunidades e
planejar a criação e
desenvolvimento de
negócios inovadores,
elaborando um plano
de negócio, com
vistas a aumentar
suas chances de
sucesso.

Participação em Aula ; Recuperação ; Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Comunicabilidade ; Pertinência
das Informações ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Relacionamento de
Conceitos ; Relacionamento de
Ideias ;

clareza, objetividade, interesse, interatividade no
desenvolvimento entre as necessidades em função
dos métodos utilizados em aulas, exercícios,
atividades e trabalhos no desenvolvimento de
raciocínio próprio dentro dos temas e abordagens
propostas. Desempenho prático que evidencie: -
Exposição, clareza, coerência de ideias, postura
profissional, criatividade, interatividade, domínio
do assunto, sobre os temas e abordagens
propostas. Participações, interesse e domínio dos
assuntos, temas e abordagens Saber fazer
correlações, fazer analogias e comparações.
Realização e entrega das atividades de
Recuperação Paralela e contínua com resultados
satisfatórios de entendimento da matéria específica
ou geral.

3. Analisar
cenários,
desenvolver ideias,
inovar e buscar
novas oportunidades
para as organizações
em que possa atuar.

Recuperação ; Estudo de Caso ; Observação Direta ;
Outros ; Participação em Aula ; Trabalho/Pesquisa ;

Argumentação Consistente ;
Adequação ao Público Alvo ;
Coerência/Coesão ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Pertinência das
Informações ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;
Pertinência das Informações ;
Interlocução: Ouvir e Ser
Ouvido ; Criatividade na
Resolução de Problemas ;

Realização e entrega das atividades de
Recuperação Paralela e contínua com resultados
satisfatórios de entendimento da matéria específica
ou geral. Saber fazer correlações, fazer analogias e
comparações. Participações, interesse e domínio
dos assuntos, temas e abordagens. Desempenho
prático que evidencie: - Exposição, clareza,
coerência de ideias, postura profissional,
criatividade, interatividade, domínio do assunto,
sobre os temas e abordagens propostas. Síntese
oral e escrita demonstrando coerência, clareza,
objetividade, interesse, interatividade no
desenvolvimento entre as necessidades em função
dos métodos utilizados em aulas, exercícios,
atividades e trabalhos no desenvolvimento de
raciocínio próprio dentro dos temas e abordagens
propostas.

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 diagnóstica Preparo de PTD e
Material didático

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre

Agosto

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. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Atividade em sala:
plano pessoal de

organização,
aprendizagem e

carreira

Preparação do
material didático e

das atividades
avaliativas

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)

Inicio do plano de
negocios

Revisão do material
didático

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Avaliação individual
Revisão do material

didático e das
atividades avaliativas

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Seminário
Revisão do material

didático e das
atividades avaliativas

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividades de
recuperação

Finalização das
atividades

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)
 
Empreendedorismo, Autor Adalberto Chiavenato; Plano de Negócio - Sebrae; Site relacionados ao empreendedor.
Endeavor, Administradores.com.br , Sebrae Livro Jose Dornellas
Material elaborado e disponibilizado pelo professor
Sites, artigos, reportagens, vídeos, cases.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Estudo de caso sobre empreendedorismo
Atividade de estudo de empreendedorismo

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)
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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 abordados 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 TCCs - 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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor MARIA DE FATIMA MARTINS ; LARISSA PAES DA SILVA;
Assinatura Data 19/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Show !!
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 20/08/19

____________________________________
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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: THARISSA MARIA DE CARVALHO ;

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

 
Alterar sistemas e aplicações.
Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas.
Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos.
Identificar a estrutura e funcionamento da gestão empresarial na informática.
Instalar e configurar softwares e dar suporte a aplicativos básicos e sistemas operacionais.
Operar os serviços e funções dos sistemas operacionais.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar as funções dos sistemas operacionais, utilizando suas ferramentas e recursos em atividades de configuração ,manipulação de arquivos e segurança.
2. Distinguir arquiteturas de sistemas operacionais, identificando as vantagens e limitações de cada opção.

Habilidades
1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os periféricos de entrada e saída (E/S).
1.2. Realizar o gerenciamento de arquivos e diretórios dos sistemas operacionais.
1.3. Utilizar as ferramentas de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional.
2.1. Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às necessidades do usuário.

Bases Tecnológicas
1. Introdução a sistemas operacionais.
2. Introdução ao MS Windows:
2.1 gerenciamento de arquivos e diretórios;
2.2 registro do Windows;
2.3 ferramentas de sistema;
2.4 Windows PowerShell.
3. Introdução ao Linux:
3.1 gerenciamento de arquivos e diretórios;
3.1 comandos básicos do ambiente texto;
3.3 ferramentas administrativas do sistema Linux
4. Ferramentas de apoio:
4.1 versão atual do MS Windows, sugestão de distribuição Linux: Ubuntu.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os

periféricos de entrada e saída (E/S). ;
1. Introdução a sistemas

operacionais. ;
Apresentação das Bases

Tecnológicas e aula expositiva 22/07/19 02/08/19

1.2. Realizar o gerenciamento de arquivos e diretórios dos sistemas
operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas de manutenção preventiva e
recuperação do sistema operacional. ; 2.1. Instalar e configurar sistemas
operacionais que melhor se adapte às necessidades do usuário.;

2. Introdução ao MS
Windows: ; Aula expositiva e dialogada 05/08/19 16/08/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os
periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o gerenciamento de
arquivos e diretórios dos sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas
de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ; 2.1.
Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

2.1 gerenciamento de
arquivos e diretórios; ;

Aula expositiva e dialogada
com exercícios teóricos 19/08/19 30/08/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os
periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o gerenciamento de
arquivos e diretórios dos sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas
de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ; 2.1.
Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

2.2 registro do Windows;
;

Aula expositiva e dialogada e
Avaliação 02/09/19 13/09/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os
periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o gerenciamento de
arquivos e diretórios dos sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas
de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ; 2.1.
Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

2.3 ferramentas de
sistema; ;

Aula expositiva e dialogada e
Recuperação 16/09/19 27/09/19
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1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os
periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o gerenciamento de
arquivos e diretórios dos sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas
de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ; 2.1.
Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

2.4 Windows PowerShell.; Aula expositiva e dialogada
com exercícios práticos

30/09/19 11/10/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os
periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o gerenciamento de
arquivos e diretórios dos sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas
de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ; 2.1.
Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

3. Introdução ao Linux: ; Aula expositiva e dialogada 14/10/19 25/10/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os
periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o gerenciamento de
arquivos e diretórios dos sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas
de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ; 2.1.
Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

3.1 gerenciamento de
arquivos e diretórios; ;

Aula expositiva e dialogada
com exercícios práticos 28/10/19 08/11/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os
periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o gerenciamento de
arquivos e diretórios dos sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas
de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ; 2.1.
Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

3.1 comandos básicos do
ambiente texto; ;

Aula expositiva e dialogada e
Seminário 11/11/19 22/11/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os
periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o gerenciamento de
arquivos e diretórios dos sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas
de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ; 2.1.
Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

3.3 ferramentas
administrativas do sistema
Linux ;

Aula expositiva e Aplicação de
Avaliação 25/11/19 06/12/19

4. Ferramentas de apoio: ;
4.1 versão atual do MS
Windows, sugestão de
distribuição Linux:
Ubuntu.;

Exercícios práticos e
Recuperação 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 as funções dos sistemas

operacionais, utilizando suas
ferramentas e recursos em atividades
de configuração ,manipulação de
arquivos e segurança.

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

Atendimento às Normas ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ;
Relacionamento de Conceitos ;

Instalar sistemas operacionais
Manipular arquivos Configurar
sistemas operacionais.

2. Distinguir arquiteturas de
sistemas operacionais, identificando
as vantagens e limitações de cada
opção.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Observação Direta
; Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Relacionamento de Conceitos ;
Pertinência das Informações ;

Distinguir arquiteturas de
sistemas operacionais Identificar o
uso com vantagens e limitações de
cada arquitetura Executar testes
de carga em sistemas
operacionais.

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 Inaugural 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

Desenvolvimento de
material didático

(slides e apostilas) e
listas de exercícios

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

Preparação de
avaliações teóricas e

práticas

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)

Correção das
avaliações feitas

Preparação de
exercícios para

fixação

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Pesquisa de sites
com informações
relevantes para a

disciplina

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Preparação de
avaliações teóricas, se
necessário, e práticas

Preparação de listas
de exercícios de
reforço para fixar

melhor os conteúdos

Reunião de Curso

Dezembro Avaliações Finais .
Atividades avaliativas e

Correção das
avaliações feitas

Solicitação de
atividades referente a

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião de
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recuperação contínua; recuperação, se
necessário 

Planejamento; 18-
Conselho de Classe Final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Administração de Redes LINUX – Provedor TERRA Laboratório de Informática e Retroprojetor Livro Digital –Sistemas Operacionais e Softwares Aplicativos – LIVRO 1

– PARTE 1 CENTRO PAULA SOUZA, 2010, São Paulo. Livro: Descobrindo o Linux, João Eriberto Mota Filho, 3ª Edição, Novatec Editora, 2012. Livro
Laboratório de Informática e Projetor
Livro Digital –Sistemas Operacionais e Softwares Aplicativos – LIVRO 1 – PARTE 1 - CENTRO PAULA SOUZA, 2010, São Paulo.
Livro: Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos, Prof. Carlos Alberto Maziero, 2013.
Apostilas de domínio público

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Elaborar manual de formatação e instalação de um Sistema Operacional

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 abordados 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 THARISSA MARIA DE CARVALHO ;
Assinatura Data 05/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
PTD Ok. Show !
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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: WELLINGTON HAIEK BRUNO ;

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

 
Alterar sistemas e aplicações.
Especificar configurações de computadores, acessórios e suprimentos.
Especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos.
Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas.
Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos.
Identificar a estrutura e funcionamento da gestão empresarial na informática.
Instalar e configurar softwares e dar suporte a aplicativos básicos e sistemas operacionais.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar as funções dos sistemas operacionais, utilizando suas ferramentas e recursos em atividades de configuração ,manipulação de arquivos e segurança.
2. Distinguir arquiteturas de sistemas operacionais, identificando as vantagens e limitações de cada opção.

Habilidades
1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os periféricos de entrada e saída (E/S).
1.2. Realizar o gerenciamento de arquivos e diretórios dos sistemas operacionais.
1.3. Utilizar as ferramentas de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional.
2.1. Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às necessidades do usuário.

Bases Tecnológicas
1. Introdução a sistemas operacionais.
2. Introdução ao MS Windows:
2.1 gerenciamento de arquivos e diretórios;
2.2 registro do Windows;
2.3 ferramentas de sistema;
2.4 Windows PowerShell.
3. Introdução ao Linux:
3.1 gerenciamento de arquivos e diretórios;
3.1 comandos básicos do ambiente texto;
3.3 ferramentas administrativas do sistema Linux
4. Ferramentas de apoio:
4.1 versão atual do MS Windows, sugestão de distribuição Linux: Ubuntu.

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

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para
gerenciar os periféricos de entrada e saída (E/S). ;

1. Introdução a sistemas operacionais.
; 4. Ferramentas de apoio: ;

Aula expositiva e dialogada,
com auxílio de projetor,
proposta de exercícios para
fixação do aprendizado. Aula em
laboratório de informática e sala
de aula

22/07/19 02/08/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para
gerenciar os periféricos de entrada e saída (E/S). ;

1. Introdução a sistemas operacionais.
; 2. Introdução ao MS Windows: ; 4.
Ferramentas de apoio: ;

Aula expositiva e dialogada,
com auxílio de projetor,
proposta de exercícios para
fixação do aprendizado. Aula em
laboratório de informática e sala
de aula

05/08/19 16/08/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para
gerenciar os periféricos de entrada e saída (E/S). ; 2.1. Instalar e
configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

1. Introdução a sistemas operacionais.
; 2. Introdução ao MS Windows: ; 4.
Ferramentas de apoio: ;

Aula prática, com auxílio de
projetor, em laboratório de
informática, realizando testes e
tarefas usando sistema de
virtualização

19/08/19 30/08/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para
gerenciar os periféricos de entrada e saída (E/S). ; 2.1. Instalar e
configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às
necessidades do usuário.;

2. Introdução ao MS Windows: ; 2.3
ferramentas de sistema; ; 4.
Ferramentas de apoio: ; 4.1 versão atual
do MS Windows, sugestão de
distribuição Linux: Ubuntu.;

Aula prática, com auxílio de
projetor, em laboratório de
informática, realizando testes e
tarefas usando sistema de
virtualização

02/09/19 13/09/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para 2.1 gerenciamento de arquivos e Aula prática, com auxílio de 16/09/19 27/09/19
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gerenciar os periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o
gerenciamento de arquivos e diretórios dos sistemas operacionais.
; 1.3. Utilizar as ferramentas de manutenção preventiva e
recuperação do sistema operacional. ; 2.1. Instalar e configurar
sistemas operacionais que melhor se adapte às necessidades do
usuário.;

diretórios; ; 2.2 registro do Windows; ;
2.4 Windows PowerShell.;

projetor, em laboratório de
informática. Avaliação prática
dos conteúdos ministrados

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para
gerenciar os periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o
gerenciamento de arquivos e diretórios dos sistemas operacionais.
; 1.3. Utilizar as ferramentas de manutenção preventiva e
recuperação do sistema operacional. ; 2.1. Instalar e configurar
sistemas operacionais que melhor se adapte às necessidades do
usuário.;

2.1 gerenciamento de arquivos e
diretórios; ; 2.2 registro do Windows; ;
2.4 Windows PowerShell.; 3.1
gerenciamento de arquivos e diretórios;
;

Aula prática, com auxílio de
projetor, em laboratório de
informática, realizando testes e
tarefas com sistema de
virtualização

30/09/19 11/10/19

1.1. Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para
gerenciar os periféricos de entrada e saída (E/S). ; 1.2. Realizar o
gerenciamento de arquivos e diretórios dos sistemas operacionais.
; 1.3. Utilizar as ferramentas de manutenção preventiva e
recuperação do sistema operacional. ; 2.1. Instalar e configurar
sistemas operacionais que melhor se adapte às necessidades do
usuário.;

2.1 gerenciamento de arquivos e
diretórios; ; 2.2 registro do Windows; ;
2.3 ferramentas de sistema; ; 3.1
gerenciamento de arquivos e diretórios;
; 4. Ferramentas de apoio: ;

Aula prática, com auxílio de
projetor, em laboratório de
informática, realizando testes e
tarefas com sistema de
virtualização. Lista de exercícios
de fixação.

14/10/19 25/10/19

1.2. Realizar o gerenciamento de arquivos e diretórios dos
sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas de
manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ;
2.1. Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se
adapte às necessidades do usuário.;

4.1 versão atual do MS Windows,
sugestão de distribuição Linux: Ubuntu.;

Pesquisa e debate sobre
licenças e distribuições de
softwares. Apresentação e
debate em grupos e relatório
para composição de menção

28/10/19 08/11/19

1.2. Realizar o gerenciamento de arquivos e diretórios dos
sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas de
manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ;
2.1. Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se
adapte às necessidades do usuário.;

3. Introdução ao Linux: ; 3.1
comandos básicos do ambiente texto; ;
3.3 ferramentas administrativas do
sistema Linux ;

Aula prática, com auxílio de
projetor, em laboratório de
informática, realizando testes e
tarefas com sistema de
virtualização.

11/11/19 22/11/19

1.2. Realizar o gerenciamento de arquivos e diretórios dos
sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas de
manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ;
2.1. Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se
adapte às necessidades do usuário.;

3.1 gerenciamento de arquivos e
diretórios; ; 3.1 comandos básicos do
ambiente texto; ; 3.3 ferramentas
administrativas do sistema Linux ; 4.1
versão atual do MS Windows, sugestão
de distribuição Linux: Ubuntu.;

Aula prática, com auxílio de
projetor, em laboratório de
informática, realizando testes e
tarefas com sistema de
virtualização

25/11/19 06/12/19

1.2. Realizar o gerenciamento de arquivos e diretórios dos
sistemas operacionais. ; 1.3. Utilizar as ferramentas de
manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional. ;
2.1. Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se
adapte às necessidades do usuário.;

2.1 gerenciamento de arquivos e
diretórios; ; 2.3 ferramentas de sistema;
; 3. Introdução ao Linux: ; 3.3
ferramentas administrativas do sistema
Linux ;

Aula prática avaliativa -
instalação do sistema
operacional Linux e
customização de recursos em
grupos

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 as funções dos
sistemas operacionais,
utilizando suas ferramentas e
recursos em atividades de
configuração ,manipulação
de arquivos e segurança.

Avaliação Prática ; Debate ; Lista de Exercícios ; Portfólio
de Atividades ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Atendimento às Normas ; Criatividade
na Resolução de Problemas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Execução do Produto ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Postura Adequada, Ética e Cidadã ;
Relacionamento de Conceitos ;

Discente demonstra aptidão para
identificar, instalar e configurar
sistemas operacionais e funções
específicas. Consegue identificar e
analisar opções para cada caso
proposto.

2. Distinguir arquiteturas
de sistemas operacionais,
identificando as vantagens e
limitações de cada opção.

Seminário/Apresentação ; Recuperação ; Portfólio de
Atividades ; Participação em Aula ; Observação Direta ;
Lista de Exercícios ; Avaliação Prática ;

Relacionamento de Conceitos ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Criatividade na Resolução
de Problemas ; Atendimento às Normas
; Coerência/Coesão ;

Discente demonstra aptidão para
identificar, instalar e configurar
sistemas operacionais e funções
específicas. Consegue identificar e
analisar opções para cada caso
proposto.

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

proposta de exercícios
Aulas teóricas e

práticas em
laboratório

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

Exercícios para fixação
Aulas teóricas e

práticas em
laboratório

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)

Correção das
avaliações

Aulas teóricas e
práticas, avaliação

prática

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

Análise dos relatórios
apresentados

Aulas teóricas e
práticas. Pesquisa e

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica
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interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Debate

Novembro
Avaiação interna dos

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

Exercícios para fixação
Aulas teóricas e

práticas, avaliação
prática

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Análise e devolutiva
das apresentações

Apresentação das
atividades finais

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)
 
Apostila "Sistemas operacionais" do Centro Paula Souza
Apostila "MS Windows 10"
Apostilas de domínio público, organizadas e fornecidas pelo professor
Livro: Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos, Prof. Carlos Alberto Maziero, 2013.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Em duplas, pesquisar sobre versões de sistemas operacionais descontinuados e suas principais características para sua época. Enviar atividade por e-mail.

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 WELLINGTON HAIEK BRUNO ;
Assinatura Data 04/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok
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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Instalação e Manutenção de Computadores
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: WELLINGTON HAIEK BRUNO ;

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

 
Especificar configurações de computadores, acessórios e suprimentos.
Especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos.
Instalar e configurar softwares e dar suporte a aplicativos básicos e sistemas operacionais.
Solicitar consultoria técnica.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar os componentes de computadores e seus periféricos.
2. Identificar falhas em componentes, avaliando seus efeitos e analisando o seu funcionamento.

Habilidades
1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram o computador bem como a equipamentos externos.
2.1. Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho em computadores e seus periféricos.
2.2. Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas básicas no funcionamento dos computadores (periféricos).
2.3. Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e manipulação de componentes e computadores.

Bases Tecnológicas
1. Princípios de funcionamento, evolução e características:
1.1 processadores;
1.2 placas mãe;
1.3 memória;
1.4 vídeo;
1.5 periféricos
2. Conexão física de equipamentos internos e externos.
3. Montagem e manutenção de computadores.
4. Configuração do CMOS Setup.
5. Instalação e configuração de sistemas operacionais.
6. Instalação e configuração de drivers.
7. Noções de segurança, instalação elétrica e aterramento.
8. Ferramentas de apoio:
8.1 Microsoft Windows e Linux.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
2.2. Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas

básicas no funcionamento dos computadores (periféricos). ;
2.3. Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

7. Noções de segurança, instalação elétrica e
aterramento. ; 8. Ferramentas de apoio: ; Aula expositiva e dialogada 22/07/19 02/08/19

2.2. Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas
básicas no funcionamento dos computadores (periféricos). ;
2.3. Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

1. Princípios de funcionamento, evolução e
características: ; 7. Noções de segurança,
instalação elétrica e aterramento. ; 8.
Ferramentas de apoio: ;

Aula expositiva e dialogada,
com auxílio de projetor,
proposta de exercícios para
fixação do aprendizado

05/08/19 16/08/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram
o computador bem como a equipamentos externos. ; 2.2.
Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas
básicas no funcionamento dos computadores (periféricos). ;
2.3. Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

1. Princípios de funcionamento, evolução e
características: ; 1.2 placas mãe; ; 1.5
periféricos ; 8.1 Microsoft Windows e Linux.;

Aula prática, com auxílio de
projetor, em laboratório de
informática, realizando testes e
tarefas com sistema de
virtualização

19/08/19 30/08/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram
o computador bem como a equipamentos externos. ; 2.2.
Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas
básicas no funcionamento dos computadores (periféricos). ;
2.3. Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

1.1 processadores; ; 1.3 memória; ; 1.5
periféricos ; 8. Ferramentas de apoio: ; 8.1
Microsoft Windows e Linux.;

Aula prática em laboratório.
Proposta de trabalho sobre
componentes de computadores

02/09/19 13/09/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram
o computador bem como a equipamentos externos. ; 2.2.
Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas
básicas no funcionamento dos computadores (periféricos). ;

1.3 memória; ; 1.4 vídeo; ; 8. Ferramentas
de apoio: ;

Aula prática, com auxílio de
projetor, em laboratório de
informática. Avaliação prática
dos conteúdos ministrados.

16/09/19 27/09/19
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2.3. Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram
o computador bem como a equipamentos externos. ; 2.1.
Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho em
computadores e seus periféricos. ; 2.2. Aplicar as soluções
selecionadas para corrigir as falhas básicas no
funcionamento dos computadores (periféricos). ; 2.3.
Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

2. Conexão física de equipamentos internos e
externos. ; 3. Montagem e manutenção de
computadores. ;

Aula prática, proposta de
exercícios para fixação dos
conteúdos

30/09/19 11/10/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram
o computador bem como a equipamentos externos. ; 2.1.
Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho em
computadores e seus periféricos. ; 2.2. Aplicar as soluções
selecionadas para corrigir as falhas básicas no
funcionamento dos computadores (periféricos). ; 2.3.
Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

4. Configuração do CMOS Setup. ; Aula prática, relatório dos
conteúdos 14/10/19 25/10/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram
o computador bem como a equipamentos externos. ; 2.1.
Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho em
computadores e seus periféricos. ; 2.2. Aplicar as soluções
selecionadas para corrigir as falhas básicas no
funcionamento dos computadores (periféricos). ; 2.3.
Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

3. Montagem e manutenção de
computadores. ; 5. Instalação e configuração
de sistemas operacionais.;

Aula prática, montagem e
manutenção de computadores 28/10/19 08/11/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram
o computador bem como a equipamentos externos. ; 2.1.
Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho em
computadores e seus periféricos. ; 2.2. Aplicar as soluções
selecionadas para corrigir as falhas básicas no
funcionamento dos computadores (periféricos). ; 2.3.
Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

3. Montagem e manutenção de
computadores. ; 4. Configuração do CMOS
Setup. ; 5. Instalação e configuração de
sistemas operacionais.;

Aula prática, montagem e
manutenção de computadores.
Jogo Quizz manutenção de
computadores

11/11/19 22/11/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram
o computador bem como a equipamentos externos. ; 2.1.
Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho em
computadores e seus periféricos. ; 2.2. Aplicar as soluções
selecionadas para corrigir as falhas básicas no
funcionamento dos computadores (periféricos). ; 2.3.
Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

4. Configuração do CMOS Setup. ; 6.
Instalação e configuração de drivers. ; 8.1
Microsoft Windows e Linux.;

Aula prática, montagem e
manutenção de computadores.
Lista de exercícios

25/11/19 06/12/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram
o computador bem como a equipamentos externos. ; 2.1.
Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho em
computadores e seus periféricos. ; 2.2. Aplicar as soluções
selecionadas para corrigir as falhas básicas no
funcionamento dos computadores (periféricos). ; 2.3.
Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

1. Princípios de funcionamento, evolução e
características: ; 1.5 periféricos ; 2. Conexão
física de equipamentos internos e externos. ;
3. Montagem e manutenção de computadores.
; 4. Configuração do CMOS Setup. ; 5.
Instalação e configuração de sistemas
operacionais.; 6. Instalação e configuração de
drivers. ;

Vídeo aula sobre manutenção
de computadores 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. Identificar os
componentes de
computadores e seus
periféricos.

Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ; Observação
Direta ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Coerência/Coesão ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;

Identificar corretamente
componentes de computadores suas
características, normas,
compatibilidade e conectividade.
Atendimentos às normas de
segurança. Diferenciar hardwares e
tecnologias

2. Identificar falhas em
componentes, avaliando
seus efeitos e
analisando o seu
funcionamento.

Trabalho/Pesquisa ; Seminário/Apresentação ; Avaliação
Prática ; Observação Direta ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Atendimento às Normas ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Cumprimento
das Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ;

Identificar e solucionar
precisamente falhas em
componentes de computadores e
periféricos, avaliando seus efeitos,
propondo e solucionando tais
problemas

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

Aulas teóricas e
práticas

22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Correção e devolutiva
dos exercícios

Aulas teóricas e
práticas. 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)

Aulas práticas Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário
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Outubro Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Análise e devolutiva
das apresentações

Aulas teóricas e
práticas,

Apresentação de
trabalhos

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Preparo de
computadores para

manutenções

Aulas práticas de
montagem e

manutenção de
computadores

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Análise e devolutiva de
relatório de atividades

Aulas práticas de
montagem e

manutenção de
computadores

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)
 
Apostilas de domínio público, fornecida pelo professor
Game Intel - manutenção de computadores
Apostila de IMC do Centro Paula souza

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar sobre evolução da tecnologia USB, sua empregabilidade e suas características atuais de velocidades de conexão. Enviar por e-mail para posterior debate.

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 WELLINGTON HAIEK BRUNO ;
Assinatura Data 04/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
ok
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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Instalação e Manutenção de Computadores
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: THARISSA MARIA DE CARVALHO ;

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

 
Especificar configurações de computadores, acessórios e suprimentos.
Instalar e configurar softwares e dar suporte a aplicativos básicos e sistemas operacionais.
Solicitar consultoria técnica

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar os componentes de computadores e seus periféricos.
2. Identificar falhas em componentes, avaliando seus efeitos e analisando o seu funcionamento.

Habilidades
1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram o computador bem como a equipamentos externos.
2.1. Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho em computadores e seus periféricos.
2.2. Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas básicas no funcionamento dos computadores (periféricos).
2.3. Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e manipulação de componentes e computadores.

Bases Tecnológicas
1. Princípios de funcionamento, evolução e características:
1.1 processadores;
1.2 placas mãe;
1.3 memória;
1.4 vídeo;
1.5 periféricos
2. Conexão física de equipamentos internos e externos.
3. Montagem e manutenção de computadores.
4. Configuração do CMOS Setup.
5. Instalação e configuração de sistemas operacionais.
6. Instalação e configuração de drivers.
7. Noções de segurança, instalação elétrica e aterramento.
8. Ferramentas de apoio:
8.1 Microsoft Windows e Linux.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram o

computador bem como a equipamentos externos. ;
1. Princípios de funcionamento, evolução e

características: ; 1.1 processadores; ;
Apresentação das bases

tecnológicas e aula expositiva 22/07/19 02/08/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram o
computador bem como a equipamentos externos. ; 1.2 placas mãe; ; 1.3 memória; ; Aula expositiva e dialogada

com exercícios teóricos 05/08/19 16/08/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram o
computador bem como a equipamentos externos. ; 1.4 vídeo; ; Aula expositiva e dialogada

com exercícios práticos 19/08/19 30/08/19

1.1. Fazer conexões básicas entre as partes que integram o
computador bem como a equipamentos externos. ; 1.5 periféricos ; Aula expositiva e Aplicação de

Avaliação 02/09/19 13/09/19

2.1. Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho
em computadores e seus periféricos. ;

2. Conexão física de equipamentos internos
e externos. ;

Aula expositiva e Aplicação de
Recuperação 16/09/19 27/09/19

2.1. Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho
em computadores e seus periféricos. ;

3. Montagem e manutenção de
computadores. ; Aula expositiva e prática 30/09/19 11/10/19

2.1. Executar testes, diagnósticos e medidas de desempenho
em computadores e seus periféricos. ; 4. Configuração do CMOS Setup. ; Aula expositiva e dialogada

com exercícios práticos 14/10/19 25/10/19

2.2. Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas
básicas no funcionamento dos computadores (periféricos). ;

5. Instalação e configuração de sistemas
operacionais.;

Aula expositiva e dialogada
com exercícios teóricos 28/10/19 08/11/19

2.2. Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas
básicas no funcionamento dos computadores (periféricos). ; 6. Instalação e configuração de drivers. ; Aula expositiva e prática 11/11/19 22/11/19

2.3. Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

7. Noções de segurança, instalação elétrica
e aterramento. ;

Aula expositiva e Aplicação de
Avaliação 25/11/19 06/12/19

2.3. Aplicar normas e técnicas de segurança na instalação e
manipulação de componentes e computadores.;

8. Ferramentas de apoio: ; 8.1 Microsoft
Windows e Linux.;

Aula expositiva e Aplicação de
Recuperação 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. Identificar os
componentes de
computadores e seus
periféricos.

Avaliação Escrita ; Recuperação ; Lista de Exercícios ;
Seminário/Apresentação ;

Relacionamento de Conceitos ;
Organização ; Pertinência das
Informações ;

Capacidade de analisar as funções e utilizar as
ferramentas dos Sistemas Operacionais
(sugeridos) para atividades de configuração,
manipulação e gerenciamento do computador.
Identificar e solucionar problemas com
componentes de computadores, hardware e
seus periféricos Reconhecer e identificar os
componentes de computadores e seus
periféricos.

2. Identificar falhas em
componentes, avaliando
seus efeitos e
analisando o seu
funcionamento.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios
; Recuperação ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Clareza na
Expressão Oral e Escrita ;

Capacidade de identificar vantagens e
desvantagens dos Sistemas Operacionais
Capacidade de identificar a usabilidade e
segurança dos Sistemas Operacionais para
conseguir auxiliar na escolha que melhor se
adapte às necessidades do usuário. Atender as
normas de segurança.

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 Inaugural 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

Desenvolvimento de
material didático

(slides e apostilas) e
listas de exercícios

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

Preparação de
avaliações teóricas e

práticas

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)

Correção das
avaliações feitas

Preparação de
exercícios para

fixação

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Pesquisa de sites
com informações
relevantes para a

disciplina

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaliação interna dos

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

Preparação de
avaliações teóricas, se
necessário, e práticas

Preparação de listas
de exercícios de
reforço para fixar

melhor os conteúdos

Reunião de Curso

Dezembro
Avaliações Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Correção das
avaliações feitas

Solicitação de
atividades referente a

recuperação, se
necessário 

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)
 
Apostila CEETEPS
Material desenvolvido pelo professor.
MORIMOTO, Carlos E. Hardware,o Guia Definitivo. GDH Press e Sul Editores, 2007. 848 p.
SILVA, Camila Ceccatto da; DATA, Marcelo Luiz; PAULA, Everaldo Antônio de. Manutenção completa em computadores. 1ª.ed. São Paulo: Editora Viena, 2009. 478

p.
TORRES, Gabriel. Hardware: Curso Completo. Axcel Books, São Paulo.
VASCONCELOS, Laércio. Hardware na Prática. Laércio Vasconcelos, Rio de Janeiro.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Formatação e instalação de Sistema Operacional

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)
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 abordados 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,



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?%2COfHFx 33334x_fn.mx 5xGv%2C%238P.%2Cn%3A, 3/3

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.
Projeto Café com a direção- Acolhimento aos alunos ingressantes

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 THARISSA MARIA DE CARVALHO ;
Assinatura Data 09/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Ok. Show !
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 15/08/19

____________________________________
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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Inglês Instrumental
Módulo: 1 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.

 
Atribuições Utilizar aplicativos na elaboração de documentos e apresentações: em Língua Inglesa. Atividades Expressar-se oralmente em \língua Estrangeira

(Inglês).

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.

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

1. Listening: ; 1.1 Compreensão auditiva de
diversas situações no ambiente profissional: ;
1.1.1 atendimento a clientes, colegas de trabalho

Aula expositiva dialogada. E
painel.

22/07/19 02/08/19
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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. ;

e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone; ;
1.1.2 apresentação pessoal, da empresa e/ou de
projetos.; 2. Speaking: ;

1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no
ambiente profissional, incluindo atendimento ao público.
; 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 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: ;

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

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.;

1.1.1 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.;

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

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. ;
2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de
atuação profissional, em língua inglesa. ;

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; ;

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.;

2.1 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; ;

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

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. ; 3.1 Pesquisar a
terminologia da habilitação 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; ;

Estudo dirigido e aulas
orientadas E devolutiva da
avaliação.

30/09/19 11/10/19

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.
;

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.;

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

2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na
compreensão de textos profissionais. ; 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.;

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.;

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

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. ; 2.3 Aplicar as estratégias de leitura e
interpretação na compreensão de textos profissionais. ;

5.1 Compreensão e usos dos aspectos
linguísticos contextualizados. ; 6.1 Terminologia
técnico-científica; ; 6.2 Vocabulário específico da
área de atuação profissional.; 7. Textual Genres:
;

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

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.;

7.1 Dicionários; ; 7.2 Glossários técnicos; ; 7.3
Manuais técnicos; ; 7.4 Folhetos para divulgação;
;

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.;

7.4 Folhetos para divulgação; ; 7.5 Artigos
técnico-científicos; ; 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.

Autoavaliação ; Recuperação ; Participação em Aula ;
Observação Direta ; Observação Direta ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;
Atendimento às Normas ;

Apropria-se da língua inglesa
como instrumento de acesso à
comunicação profissional.

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

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

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Analisa e produz texto 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).

Portfólio de Atividades ; Recuperação ; Produção Textual
; Observação Direta ;

Pertinência das Informações ;
Relacionamento de Conceitos ;
Execução do Produto ;

Interpreta a terminologia
técnico-científica da área
profissional, identificando
equivalências entre português e
inglês.

V – Plano de atividades docentes
Atividade Previstas Atendimento a alunos por Participação em

Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com
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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 exercícios 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 escrita

Lista de questões
objetivas,

interpretativas e
dissertativas

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Prova oral e escrita Elaboração da lista
de questões e tarefas

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Prova de pesquisa e
apresentação

Lista de temas de
pesquisa Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Prova prática de
recuperação

Lista de exercícios
que contemplem
habilidades em
recuperação

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.
BOWERSOX, D. J. & CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos. 1ª ed. 7ª reimpr. – São Paulo. Atlas: 2009.
FITZGERALD, J. Business Administration. São Paulo
GENNARI, M.Cristina. Minidicionário de informática. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
GLENDINNING, Eric H. & McEWAN John. Basic English for Computing. Oxford, 2001. GLENDINNING, E. H. & McEVAN, J, Basic English for Computing.

Oxford.University Press. Italy, 1999.
how-to-win-friends-and-influence-people.pdf
http://americanenglish.state.gov/
http://www.daily-question.com/
http://www.englishtown.com
https://docs.google.com/file/d/0B-cCSZqXTUW2R2t3RFNvakhnMlE/edit
https://www.englishclub.com
LANGEINSCHEIDT. Cartas Comerciais em Inglês. 1ª Ed. São Paulo. Martins Fontes, 1999.
MEDEIROS, J. B. & HERNANDES, S. Manual da Secretária: Técnicas de Trabalho, 11ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
MEDEIROS, J. B. Correspondência: Técnicas de Comunicação Criativa, 15ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002.
MILITÃO, A & MILITÃO, R. Jogos, Dinâmicas & Vivências Grupais. Rio de Janeiro: Qualimark Editora, 2000.
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.
NUNHOZ, R. A. de A. Curso Básico de Inglês Instrumental. Leitura e conversação, Copidart MUNHOZ, R. A de A. Programa Profissão – Inglês Instrumental:

Estratégias de Leitura: Módulo II. São Paulo. Secretaria da Ciência, Tecnologia, de desenvolvimento Econômico e Turismo, 2003. Editora Ltada,São Paulo
PARKER PUBLISHING COMPANY. A Secretária de Sucesso. São Paulo: Summus Editorial, 1981.
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho Científico. 22ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.
TORRES, Décio. Inglês com Textos para informática. Salvador: O Autor, 2001.
www.brazilnotredame.blogspot.com.br
www.businessdictionary.com
www.clt.binghamton.edu/howppt03_frame.htm
Laboratório de informática, wi-fi, pc, lousa e marker, data show.
Sites de busca, biblioteca ativa

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O aluno preenche formulário e justifica respostas sobre desempenho
O aluno responde questões objetivas, dissertativas e interpretativas.
O aluno pesquisa termos e conceito da área

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
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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 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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Lógica de Programação
Módulo: 1 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 raciocínio lógico, codificar, compilar e testar programas estruturados.
DESENVOLVER SISTEMAS E REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES
Ter raciocínio lógico, codificar, compilar e testar programas estruturados.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar a lógica computacional.
2. Interpretar e desenvolver pseudocódigos, algoritmos e fluxogramas.

Habilidades
1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais.
1.2. Executar procedimentos de testes de programas.
2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas na representação de problemas.
2.2. Aplicar as técnicas de programação estruturada.

Bases Tecnológicas
1. Introdução à lógica computacional:
1.1 algoritmos, fluxogramas e pseudocódigos;
1.2 variáveis;
1.3 desvios condicionais;
1.4 laços de repetição;
1.5 vetores, matrizes;
1.6 funções e procedimentos.
2. Software de apoio:
2.1 Linguagem C, Java Script.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de

problemas computacionais. ; 1. Introdução à lógica computacional: ; Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 22/07/19 02/08/19

1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de
problemas computacionais. ; 1. Introdução à lógica computacional: ; Aula Expositiva e dialogada.

Atividade em laboratório. 05/08/19 16/08/19

1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de
problemas computacionais. ; 2.1. Utilizar modelos,
pseudocódigos e ferramentas na representação de
problemas. ;

1. Introdução à lógica computacional: ; 1.1
algoritmos, fluxogramas e pseudocódigos; ; 1.2
variáveis; ;

Aulas Expositivas e dialogada.
Lista de exercícios. 19/08/19 30/08/19

1.2. Executar procedimentos de testes de programas. ; 1.1 algoritmos, fluxogramas e pseudocódigos;
; 1.2 variáveis; ; 1.3 desvios condicionais; ; Avaliação de conteúdo. 02/09/19 13/09/19

1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de
problemas computacionais. ; 1.2. Executar procedimentos
de testes de programas. ; 2.1. Utilizar modelos,
pseudocódigos e ferramentas na representação de
problemas. ;

1.1 algoritmos, fluxogramas e pseudocódigos;
; 1.2 variáveis; ; 1.3 desvios condicionais; ; 1.4
laços de repetição; ;

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

2.2. Aplicar as técnicas de programação estruturada.; 1.2 variáveis; ; 1.3 desvios condicionais; ; 1.4
laços de repetição; ;

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório. 30/09/19 11/10/19

1.2. Executar procedimentos de testes de programas. ;
2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas na
representação de problemas. ; 2.2. Aplicar as técnicas de
programação estruturada.;

1.3 desvios condicionais; ; 1.4 laços de
repetição; ; 1.5 vetores, matrizes; ; 1.6 funções
e procedimentos. ; 2. Software de apoio: ; 2.1
Linguagem C, Java Script.;

Aulas Expositivas e dialogada.
Lista de exercícios. 14/10/19 25/10/19

1.2. Executar procedimentos de testes de programas. ;
2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas na
representação de problemas. ; 2.2. Aplicar as técnicas de
programação estruturada.;

1.3 desvios condicionais; ; 1.4 laços de
repetição; ; 1.5 vetores, matrizes; ; 1.6 funções
e procedimentos. ; 2. Software de apoio: ; 2.1
Linguagem C, Java Script.;

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

2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas na
representação de problemas. ; 2.2. Aplicar as técnicas de
programação estruturada.;

1.1 algoritmos, fluxogramas e pseudocódigos;
; 1.3 desvios condicionais; ; 1.5 vetores,
matrizes; ; 1.6 funções e procedimentos. ; 2.1
Linguagem C, Java Script.;

Aulas Expositivas e dialogada.
Lista de exercícios. 11/11/19 22/11/19

1.2. Executar procedimentos de testes de programas. ;
2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas na

1.4 laços de repetição; ; 1.5 vetores,
matrizes; ; 1.6 funções e procedimentos. ; 2.

Aula Expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório.

25/11/19 06/12/19
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representação de problemas. ; 2.2. Aplicar as técnicas de
programação estruturada.;

Software de apoio: ; 2.1 Linguagem C, Java
Script.;

2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas na
representação de problemas. ; 2.2. Aplicar as técnicas de
programação estruturada.;

1.2 variáveis; ; 1.3 desvios condicionais; ; 1.4
laços de repetição; ; 1.6 funções e
procedimentos. ; 2. Software de apoio: ; 2.1
Linguagem C, Java Script.;

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. Interpretar a
lógica
computacional.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Estudo de Caso ;
Lista de Exercícios ; Participação em Aula ; Recuperação ;
Trabalho/Pesquisa ;

Atendimento às Normas ; Clareza na Expressão
Oral e Escrita ; Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ; Execução
do Produto ; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Interpretar códigos,
pseudocódigos e fluxogramas.

2. Interpretar e
desenvolver
pseudocódigos,
algoritmos e
fluxogramas.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Estudo de Caso ;
Lista de Exercícios ; Recuperação ; Trabalho/Pesquisa ;

Atendimento às Normas ; Coerência/Coesão ;
Criatividade na Resolução de Problemas ;
Execução do Produto ; Pertinência das
Informações ; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ;

Interpretar a lógica
computacional. Interpretar e
desenvolver pseudocódigos,
algoritmos e fluxogramas.

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)
 
Apostilas de lógica de programação de domínio público (internet - Site apostilando.com.br)
BENEDUZZI, Humberto Martins, METZ, João Ariberto. Lógica e Linguagem de Programação – Introdução ao Desenvolvimento de Software. LT. Paraná. 2013.
Della Croce Filho, Ralfe Informática, programação de computadores / Ralfe Della Croce Filho, Carlos Eduardo Ribeiro ; revisor Sérgio Furgeri ; coordenador Luis

Eduardo Fernandes Gonzalez. -- São Paulo : Fundação Padre Anchieta, 2010 (Manual de Informática Centro Paula Souza, v. 4)
Fundamentos da Programação de Computadores. Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. Ana Fernanda Gomes Ascencio, Edilene Aparecida Veneruchi De Campos

Editora: Pearson
Javascript & Jquery - Interactive Front-End Web Development Duckett, Jon Editora Wiley

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

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
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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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Lógica de Programação
Módulo: 1 C. H. Semanal: 5,00
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.

 
Desenvolver raciocínio lógico, codificar, compilar e testar programas estruturados.
DESENVOLVER SISTEMAS E REALIZAR MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES
Ter raciocínio lógico, codificar, compilar e testar programas estruturados.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar a lógica computacional.
2. Interpretar e desenvolver pseudocódigos, algoritmos e fluxogramas.

Habilidades
1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais.
1.2. Executar procedimentos de testes de programas.
2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas na representação de problemas.
2.2. Aplicar as técnicas de programação estruturada.

Bases Tecnológicas
1. Introdução à lógica computacional:
1.1 algoritmos, fluxogramas e pseudocódigos;
1.2 variáveis;
1.3 desvios condicionais;
1.4 laços de repetição;
1.5 vetores, matrizes;
1.6 funções e procedimentos.
2. Software de apoio:
2.1 Linguagem C, Java Script.

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

1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de
problemas computacionais. ;

Apresentar as Bases Tecnológicas de Início do
Curso.; Apresentar as Bases Tecnológicas de
Início do Curso.;

Aula expositiva e dialogada. 22/07/19 02/08/19

1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de
problemas computacionais. ; 1. Introdução à lógica computacional: ; Aula expositiva e dialogada;

Atividade em sala de aula. 05/08/19 16/08/19

1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de
problemas computacionais. ;

1. Introdução à lógica computacional: ; 1.1
algoritmos, fluxogramas e pseudocódigos; ;

Aula expositiva e dialogada;
Atividade prática em sala de aula. 19/08/19 30/08/19

1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de
problemas computacionais. ; 1.2. Executar
procedimentos de testes de programas. ;

1. Introdução à lógica computacional: ; 1.1
algoritmos, fluxogramas e pseudocódigos; ;

Aula expositiva e dialogada;
Avaliação prática. 02/09/19 13/09/19

1.1. Utilizar estruturas de dados na resolução de
problemas computacionais. ; 1.2. Executar
procedimentos de testes de programas. ;

1. Introdução à lógica computacional: ; 1.1
algoritmos, fluxogramas e pseudocódigos; ;

Aula expositiva e dialogada;
Aplicação de lista de exercícios. 16/09/19 27/09/19

1.2. Executar procedimentos de testes de
programas. ; 2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e
ferramentas na representação de problemas. ;

1. Introdução à lógica computacional: ; 1.2
variáveis; ;

Aula expositiva e dialogada;
Aplicação de lista de exercícios
práticos em laboratório.

30/09/19 11/10/19

1.2. Executar procedimentos de testes de
programas. ; 2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e
ferramentas na representação de problemas. ;

1. Introdução à lógica computacional: ; 1.2
variáveis; ; 1.3 desvios condicionais; ;

Aula expositiva e dialogada;
Aplicação de avaliação; Aplicação de
lista de exercícios.

14/10/19 25/10/19

2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas
na representação de problemas. ;

1. Introdução à lógica computacional: ; 1.2
variáveis; ; 1.3 desvios condicionais; ; 1.4 laços
de repetição; ;

Aula expositiva e dialogada;
Aplicação de lista de exercícios. 28/10/19 08/11/19

2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas
na representação de problemas. ; 2.2. Aplicar as
técnicas de programação estruturada.;

1. Introdução à lógica computacional: ; 1.4
laços de repetição; ; 1.5 vetores, matrizes; ;

Aula expositiva e dialogada;
Avaliação prática. 11/11/19 22/11/19

2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas
na representação de problemas. ; 2.2. Aplicar as
técnicas de programação estruturada.;

1. Introdução à lógica computacional: ; 1.4
laços de repetição; ; 1.5 vetores, matrizes; ; 1.6
funções e procedimentos. ;

Aula expositiva e dialogada;
Aplicação de lista de exercícios. 25/11/19 06/12/19

2.1. Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas
na representação de problemas. ; 2.2. Aplicar as
técnicas de programação estruturada.;

1.5 vetores, matrizes; ; 1.6 funções e
procedimentos. ; 2. Software de apoio: ; 2.1
Linguagem C, Java Script.;

Aula expositiva e dialogada; 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. Interpretar a
lógica
computacional.

Autoavaliação ; Avaliação Prática ; Avaliação Escrita ;
Estudo de Caso ; Participação em Aula ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e Escrita ; Criatividade
na Resolução de Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Execução do Produto ;
Interlocução: Ouvir e Ser Ouvido ; Objetividade ;
Pertinência das Informações ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Postura Adequada, Ética
e Cidadã ; Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Ter a capacidade de desenvolver
um raciocínio lógico para a solução
de problemas simples
apresentado. Identificar e
correlacionar os conceitos da
lógica computacional.

2. Interpretar e
desenvolver
pseudocódigos,
algoritmos e
fluxogramas.

Avaliação Oral ; Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ;
Participação em Aula ; Observação Direta ; Recuperação ;

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

Apresentar estruturas lógicas
computacionais que solucionem as
necessidades do cliente.

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

Aula expositiva de
conceitos; Aplicação de

atividade em aula
Preencher o 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

Aplicação de atividade
em sala de aula.

Elaborar atividade
para entrega

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)

Aplicação de avaliação
escrita;

lista de exercícios.

Elaboração de
avaliação

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Lista de exercícios Elaborar lista de
exercícios

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Aplicar avaliação
prática

Elaborar avaliação
para preparo Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Aplicar lista de
exercícios práticos

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)
 
Apostila de lógica de programação desenvolvida pelo Professor Claudio Roberto Corredato e Professora Paula Fabiana S. Aguero;
BENEDUZZI, Humberto Martins, METZ, João Ariberto. Lógica e Linguagem de Programação – Introdução ao Desenvolvimento de Software. LT. Paraná. 2013.
FREEMAN, ERIC. Use a Cabeça! Programação Javascript. Editora Alta books. 1ª edição, 2016.
Material de apoio desenvolvido pelo professor.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Exercícios desenvolvidos durante as aulas de pseudocódigos serem desenvolvidos na linguagem de programação.

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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas.
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.

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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia
Módulo: 1 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.

 
Atribuições Definir interface de comunicação e interatividade. Atividades Expressar-se oralmente.
Manter sigilo. Expressar-se oralmente. Trabalhar em equipe.
Demonstrar flexibilidade. Expressar-se por escrito. Expressar-se por imagens. Demonstrar criatividade.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar textos técnicos, administrativos e comerciais da área de Informática para Internet por meio de indicadores linguísticos e de indicadores extralinguísticos.
2. Desenvolver textos técnicos, comerciais e administrativos aplicados à área de Informática para Internet, de acordo com normas e convenções específicas.
3. Pesquisar e analisar informações da área de Informática para Internet, em diversas fontes, convencionais e eletrônicas.
4. Interpretar a terminologia técnico-científica da área profissional.
5. Comunicar-se, oralmente e por escrito, utilizando a terminologia técnico-científica da profissão.

Habilidades
1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores extralinguísticos de produção de textos técnicos.
1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental (identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema, das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos

termos técnicos e científicos, da ideia central e dos principais argumentos).
1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada (aprofundamento do estudo do significado dos termos técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da

coerência, da confiabilidade das fontes).
2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica e comercial direcionadas à área de atuação.
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de coesão em artigos e em documentação técnico-administrativos relacionados à área de Informática para

Internet.
2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial aplicados à área de atuação.
3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa convencionais e eletrônicas.
3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na execução de pesquisas específicas da área de Informática para Internet.
4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.
4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.
5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua comum, adequados a cada contexto.
5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros relativos à área profissional.
5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional, utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.
5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-científica.

Bases Tecnológicas
1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à área de Informática para Internet, a partir do estudo de:
1.1 Indicadores linguísticos:
1.1.1 vocabulário;
1.1.2 morfologia;
1.1.3 sintaxe;
1.1.4 semântica;
1.1.5 grafia;
1.1.6 pontuação;
1.1.7 acentuação, entre outros.
1.2 Indicadores extralinguísticos:
1.2.1 efeito de sentido e contextos socioculturais;
1.2.2 modelos pré-estabelecidos de produção de texto;
1.2.3 contexto profissional de produção de textos (autoria, condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do texto, público-alvo).
2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à análise e à produção de textos técnicos específicos da área de Informática para Internet.
3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à área de Informática para Internet:
3.1 Ofícios;
3.2 Memorandos;
3.3 Comunicados;
3.4 Cartas;
3.5 Avisos;
3.6 Declarações;
3.7 Recibos;
3.8 Carta-currículo;
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3.9 Currículo;
3.10 Relatório técnico;
3.11 Contrato;
3.12 Memorial descritivo;
3.13 Memorial de critérios;
3.14 Técnicas de redação.
4. Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de textos a diversas circunstâncias de comunicação (variantes da linguagem formal e de linguagem

informal).
5. Princípios de terminologia aplicados à área de Informática para Internet:
5.1 Glossário dos termos utilizados na área de Informática para Internet.
6. Apresentação de trabalhos técnico-científicos:
6.1 Orientações e normas linguísticas para a elaboração do trabalho técnico-científico (estrutura de trabalho monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências

bibliográficas).
7. Apresentação oral:
7.1 Planejamento da apresentação;
7.2 Produção da apresentação audiovisual;
7.3 Execução da apresentação.
8. Técnicas de leitura instrumental:
8.1 Identificação do gênero textual;
8.2 Identificação do público-alvo;
8.3 Identificação do tema;
8.4 Identificação das palavras-chave do texto;
8.5 Identificação dos termos técnicos e científicos;
8.6 Identificação dos elementos coesivos do texto;
8.7 Identificação da ideia central do texto;
8.8 Identificação dos principais argumentos e sua estrutura.
9. Técnicas de leitura especializada:
9.1 Estudo dos significados dos termos técnicos;
9.2 Identificação e análise da estrutura argumentativa;
9.3 Estudo do significado geral do texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de argumentação;
9.4 Estudo da confiabilidade das fontes.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores

extralinguísticos de produção de textos técnicos. ;
1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do
tema, das palavras-chave, dos elementos coesivos,
dos termos técnicos e científicos, da ideia central e
dos principais argumentos).; 1.3 Aplicar
procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos
termos técnicos, da estrutura argumentativa, da
coesão e da coerência, da confiabilidade das fontes).
;

1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Informática para Internet, a partir do estudo
de: ; 1.1 Indicadores linguísticos: ; 1.1.1 vocabulário;
; 1.1.2 morfologia; ; 1.1.3 sintaxe; ; 1.1.4 semântica;
; 1.1.5 grafia; ;

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

1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos. ;
1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do
tema, das palavras-chave, dos elementos coesivos,
dos termos técnicos e científicos, da ideia central e
dos principais argumentos).; 1.3 Aplicar
procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos
termos técnicos, da estrutura argumentativa, da
coesão e da coerência, da confiabilidade das fontes).
;

1.1 Indicadores linguísticos: ; 1.1.6 pontuação; ;
1.1.7 acentuação, entre outros.; 1.2 Indicadores
extralinguísticos: ; 1.2.1 efeito de sentido e contextos
socioculturais; ; 1.2.2 modelos pré-estabelecidos de
produção de texto; ;

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

1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do
tema, das palavras-chave, dos elementos coesivos,
dos termos técnicos e científicos, da ideia central e
dos principais argumentos).; 1.3 Aplicar
procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos
termos técnicos, da estrutura argumentativa, da
coesão e da coerência, da confiabilidade das fontes).
; 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação
técnica e comercial direcionadas à área de atuação.;

1.1 Indicadores linguísticos: ; 1.1.4 semântica; ; 1.2
Indicadores extralinguísticos: ; 1.2.2 modelos pré-
estabelecidos de produção de texto; ; 1.2.3 contexto
profissional de produção de textos (autoria, condições
de produção, veículo de divulgação, objetivos do texto,
público-alvo).;

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

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação
técnica e comercial direcionadas à área de atuação.;
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de Informática
para Internet. ; 2.3 Aplicar modelos de
correspondência comercial aplicados à área de
atuação.;

1.2.3 contexto profissional de produção de textos
(autoria, condições de produção, veículo de
divulgação, objetivos do texto, público-alvo).; 2.
Conceitos de coerência e de coesão aplicados à análise
e à produção de textos técnicos específicos da área de
Informática para Internet. ; 3. Modelos de Redação
Técnica e Comercial aplicados à área de Informática
para Internet: ; 3.1 Ofícios; ; 3.2 Memorandos; ; 3.8
Carta-currículo; ; 3.9 Currículo;;

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

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação
técnica e comercial direcionadas à área de atuação.;
2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.; 3.1 Selecionar e
utilizar fontes de pesquisa convencionais e
eletrônicas. ;

1.2.2 modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; ; 2. Conceitos de coerência e de coesão
aplicados à análise e à produção de textos técnicos
específicos da área de Informática para Internet. ; 3.
Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à
área de Informática para Internet: ;

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

2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.; 3.1 Selecionar e
utilizar fontes de pesquisa convencionais e
eletrônicas. ; 3.2 Aplicar conhecimentos e regras
linguísticas na execução de pesquisas específicas da
área de Informática para Internet. ;

1.2.2 modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; ; 3.1 Ofícios; ; 3.2 Memorandos; ; 3.3
Comunicados; ; 3.4 Cartas; ; 3.5 Avisos; ;

Estudo dirigido, aulas
orientadas e devolutiva da
avaliação

30/09/19 11/10/19

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de

3.6 Declarações; ; 3.7 Recibos; ; 3.10 Relatório
técnico; ; 3.12 Memorial descritivo; ;

Aula expositiva dialogada e
painel

14/10/19 25/10/19
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Informática para Internet. ; 4.1 Pesquisar a
terminologia técnico-científica da área.; 4.2 Aplicar a
terminologia técnico-científica da área. ;

4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da
área.; 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da
área. ; 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da
língua comum, adequados a cada contexto. ;

3.11 Contrato; ; 3.13 Memorial de critérios; ; 3.14
Técnicas de redação.; 4. Parâmetros de níveis de
formalidade e de adequação de textos a diversas
circunstâncias de comunicação (variantes da
linguagem formal e de linguagem informal). ;

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

5.2 Identificar o significado de termos técnico-
científicos extraídos de texto, artigos, manuais e
outros gêneros relativos à área profissional.; 5.3
Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de
estudo. ;

5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Informática para Internet: ; 5.1 Glossário dos termos
utilizados na área de Informática para Internet. ; 6.
Apresentação de trabalhos técnico-científicos: ; 6.1
Orientações e normas linguísticas para a elaboração do
trabalho técnico-científico (estrutura de trabalho
monográfico, resenha, artigo, elaboração de
referências bibliográficas).; 7. Apresentação oral: ; 7.1
Planejamento da apresentação; ; 7.2 Produção da
apresentação audiovisual; ; 7.3 Execução da
apresentação. ;

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

5.2 Identificar o significado de termos técnico-
científicos extraídos de texto, artigos, manuais e
outros gêneros relativos à área profissional.; 5.3
Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de
estudo. ; 5.4 Preparar apresentações orais
pertinentes ao contexto da profissão, utilizando a
termologia técnico-científica.;

8. Técnicas de leitura instrumental: ; 8.1
Identificação do gênero textual; ; 8.2 Identificação do
público-alvo; ; 8.3 Identificação do tema; ; 8.4
Identificação das palavras-chave do texto; ; 8.5
Identificação dos termos técnicos e científicos;; 8.6
Identificação dos elementos coesivos do texto; ; 8.7
Identificação da ideia central do texto; ; 8.8
Identificação dos principais argumentos e sua
estrutura. ;

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

25/11/19 06/12/19

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de
Informática para Internet. ; 4.1 Pesquisar a
terminologia técnico-científica da área.; 5.4 Preparar
apresentações orais pertinentes ao contexto da
profissão, utilizando a termologia técnico-científica.;

9. Técnicas de leitura especializada: ; 9.1 Estudo dos
significados dos termos técnicos; ; 9.2 Identificação e
análise da estrutura argumentativa;; 9.3 Estudo do
significado geral do texto (coerência) a partir dos
elementos coesivos e de argumentação; ; 9.4 Estudo
da confiabilidade das fontes.;

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. Analisar textos técnicos,
administrativos e comerciais da área
de Informática para Internet por
meio de indicadores linguísticos e de
indicadores extralinguísticos.

Avaliação Oral ; Participação em Aula ; Recuperação ;
Observação Direta ;

Interlocução: Ouvir e Ser
Ouvido ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ; Relacionamento
de Ideias ;

Analisa textos técnicos,
administrativos e comerciais da
área de informática para a internet
por meio de indicadores
linguísticos e indicadores
extralinguísticos.

2. Desenvolver textos técnicos,
comerciais e administrativos
aplicados à área de Informática para
Internet, de acordo com normas e
convenções específicas.

Avaliação Prática ; Produção Textual ; Recuperação ;
Observação Direta ;

Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Desenvolve textos técnicos,
comerciais e administrativos
aplicados à área de informática
para a internet, de acordo com
nirmas e convenções específicas.

3. Pesquisar e analisar informações
da área de Informática para Internet,
em diversas fontes, convencionais e
eletrônicas.

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

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

Pesquisa e analisa informações
da área de informática para a
internet, em diversas fontes,
convencionais e eletrônicas.

4. Interpretar a terminologia
técnico-científica da área profissional.

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

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Coerência/Coesão ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Interpreta a terminologia
técnico-científica da área
profissional.

5. Comunicar-se, oralmente e por
escrito, utilizando a terminologia
técnico-científica da profissão.

Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;
Recuperação ; Observação Direta ;

Pertinência das Informações ;
Atendimento às Normas ;
Postura Adequada, Ética e
Cidadã ;

Comunica-se, oralmente e por
escrito, utilizando a terminologia
técnico-científica da profissão.

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 Lista de exercícios 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 re

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 questões Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

10- Expo TCC (feira de TCCs) 16 e
17-Reunião de Planejamento; 18-

Prova escrita Lista de exercícios e
tarefas

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica
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interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua

Conselho de Classe Final

Novembro
Avaliação interna dos

projetos para III Expo TCC.
Atividades avaliativas e
recuperação contínua

Pesquisa de termos
técnicos e conceitos

Lista de termos
técnicos e conceitos Reunião de Curso

Dezembro

Avalições Finais .
Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Apresentação da III EXPO
TCC

Apresentação da
pesquisa com partes
escritas e faladas

Lista dos temos de
pesquisa

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)
 
ALMEIDA, N. M. Gramática Metódica da Língua Portuguesa, 44ª ed. São Paulo: Saraiva. 1999. AMARAL, E.; FRRREIRA, M.; LEITE, R.; ANTONIO, S. Novas Palavras.

Português. Volume único. FTD editora.
ARISTÓTELES. Retórica / Aristóteles; [tradução: Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do nascimento Pena]. – São Paulo: Folha de S. Paulo,

2015. 240p. ; {Coleção Folha. Grandes nomes do pensamento; v. 1}
CEREJA, W. R. & COCHAR, T.M., Português: Linguagens: Volume único. São Paulo: Atual, 2003.
http://www.portuguesxconcursos.com.br/p/tipologia-textual-tipos-generos.html https://www.youtube.com/watch?v=cA5WCVw0jBo
Marilena Chauí. O que é ideologia. Revisor: José E. Andrade. Digitalização: 2004. Publicação Original: 1980.
Marins, Filho. Obra Completa. http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/index.php
MEDEIROS J B, Correspondência: Técnicas de Comunicação Criativa, 15a ed, Editora Atlas, São Paulo, 2002.
NEIVA, E G, & ROSA JÁ, Redigir & Convencer, 5a Edição, Editora STS, São Paulo, 1996. PELLEGRINI, T.; FERREIRO, M. Português Palavra e Arte. Atual Editora. 3

volumes.
Revista Técnica, literatura específica,sites específicos da área de informática, mini gramática - Cegalla, Apostila de LTT.
RISSO, A L, QUEIROZ, S S de. Leitura e Produção de Texto, Copidart Editora Ltda. São Paulo, 1999. RISSO, A L, Programa Profissão: Leitura e Produção de Texto,

Copidart Editora Ltda. São Paulo, 2002.
SCHOPENHOUER, Arthur. 1788 – 1860. Aforismos sobre a sabedoria de vida / Arthur Schopenhouer; [tradução: Jair Barboza] – São Paulo: Folha de s. Paulo, 2015.

192p. ; 24cm. - {Coleção Folha. Grandes nomes do pensamento; v. 2}
SEVERINO, A. J., Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. – São Paulo: Cortez, 2002. NÚCLEO BÁSICO VOL. 2. LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30ª. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004.
GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. Edição 4. São Paulo. Ed. Scipione, 2001
NÚCLEO BÁSICO VOL. 2. LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA.
Laboratório de informática, pc, wi-fy, data show, caixa de som, lousa e marker

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O aluno expressa o aprendizado
O aluno responde questões objetivas, dissertativas e interpretativas
Os alunos responde questionário de estudo
Os alunos respondem sobre terminologia pesquisada
Aprestação do trabalho de pesquisa

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 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
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Operação de Softwares Aplicativos I
Módulo: 1 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.

 
Utilizar aplicativos na elaboração de documentos e apresentações.
Selecionar aplicativos e utilitários para Internet.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar recursos dos editores de texto e editores de apresentação.
2. Analisar as principais ferramentas de navegação e gerenciamento de e-mails.

Habilidades
1.1. Selecionar e utilizar os editores de texto e editores de apresentação.
1.2. Selecionar e utilizar recursos de edição de texto e de apresentação disponíveis na nuvem.
2.1. Selecionar os recursos de acordo com as necessidades do usuário.
2.2. Identificar as principais ferramentas de navegação na Internet e gerenciamento de e-mails.

Bases Tecnológicas
1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto:
1.1 ferramentas de formatação e adequação de texto segundo as normas vigentes;
1.2 recursos de editores de texto na nuvem.
2. Recursos e ferramentas dos principais editores de apresentação:
2.1 técnicas de produção de slides para apresentações profissionais;
2.2 recursos de editores de apresentação na nuvem.
3. Principais navegadores, suas ferramentas e particularidades:
3.1 principais ferramentas de busca.
4. Gerenciamento de e-mails:
4.1 configuração de envio e recebimento de e-mails, gerenciamento de diretórios, filtros, span e noções de segurança;
4.2 configuração dos principais clientes de e-mail.
5. Software de apoio:
5.1 MS Office e BR Office, Windows Live e Google Docs, Thunderbird, Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Firefox e Google Chrome.

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

1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores de
apresentação. ;

1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto: ; 1.1
ferramentas de formatação e adequação de texto segundo as normas
vigentes; ; Apresentação das Bases Tecnológicas e metodologias de
ensino.; Apresentação das Bases Tecnológicas e metodologias de
ensino.;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Atividade em sala. 22/07/19 02/08/19

1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores de
apresentação. ; 1.2. Selecionar e
utilizar recursos de edição de
texto e de apresentação
disponíveis na nuvem. ;

1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto: ; 1.1
ferramentas de formatação e adequação de texto segundo as normas
vigentes; ; 1.2 recursos de editores de texto na nuvem. ;

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

05/08/19 16/08/19

1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores de
apresentação. ; 1.2. Selecionar e
utilizar recursos de edição de
texto e de apresentação
disponíveis na nuvem. ;

1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto: ; 1.1
ferramentas de formatação e adequação de texto segundo as normas
vigentes; ; 1.2 recursos de editores de texto na nuvem. ;

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

19/08/19 30/08/19

1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores de
apresentação. ; 1.2. Selecionar e
utilizar recursos de edição de
texto e de apresentação
disponíveis na nuvem. ;

1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto: ; 1.1
ferramentas de formatação e adequação de texto segundo as normas
vigentes; ; 1.2 recursos de editores de texto na nuvem. ;

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

02/09/19 13/09/19

1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores de
apresentação. ; 1.2. Selecionar e
utilizar recursos de edição de
texto e de apresentação
disponíveis na nuvem. ;

1.1 ferramentas de formatação e adequação de texto segundo as
normas vigentes; ; 1.2 recursos de editores de texto na nuvem. ; 2.
Recursos e ferramentas dos principais editores de apresentação: ; 2.1
técnicas de produção de slides para apresentações profissionais; ; 2.2
recursos de editores de apresentação na nuvem.;

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

16/09/19 27/09/19
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1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores de
apresentação. ; 1.2. Selecionar e
utilizar recursos de edição de
texto e de apresentação
disponíveis na nuvem. ;

1.2 recursos de editores de texto na nuvem. ; 2. Recursos e
ferramentas dos principais editores de apresentação: ; 2.1 técnicas de
produção de slides para apresentações profissionais; ; 2.2 recursos de
editores de apresentação na nuvem.;

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

30/09/19 11/10/19

1.2. Selecionar e utilizar
recursos de edição de texto e de
apresentação disponíveis na
nuvem. ;

3. Principais navegadores, suas ferramentas e particularidades: ; 3.1
principais ferramentas de busca. ;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Atividade no laboratório
de informática.
Seminário/Apresentação.

14/10/19 25/10/19

1.2. Selecionar e utilizar
recursos de edição de texto e de
apresentação disponíveis na
nuvem. ; 2.1. Selecionar os
recursos de acordo com as
necessidades do usuário. ;

4. Gerenciamento de e-mails: ; 4.1 configuração de envio e
recebimento de e-mails, gerenciamento de diretórios, filtros, span e
noções de segurança; ; 4.2 configuração dos principais clientes de e-mail.
;

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

28/10/19 08/11/19

1.2. Selecionar e utilizar
recursos de edição de texto e de
apresentação disponíveis na
nuvem. ; 2.1. Selecionar os
recursos de acordo com as
necessidades do usuário. ;

4. Gerenciamento de e-mails: ; 4.1 configuração de envio e
recebimento de e-mails, gerenciamento de diretórios, filtros, span e
noções de segurança; ; 4.2 configuração dos principais clientes de e-mail.
; 5. Software de apoio: ; 5.1 MS Office e BR Office, Windows Live e
Google Docs, Thunderbird, Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Internet
Explorer, Firefox e Google Chrome.;

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

11/11/19 22/11/19

2.1. Selecionar os recursos de
acordo com as necessidades do
usuário. ; 2.2. Identificar as
principais ferramentas de
navegação na Internet e
gerenciamento de e-mails.;

4. Gerenciamento de e-mails: ; 4.1 configuração de envio e
recebimento de e-mails, gerenciamento de diretórios, filtros, span e
noções de segurança; ; 4.2 configuração dos principais clientes de e-mail.
; 5. Software de apoio: ; 5.1 MS Office e BR Office, Windows Live e
Google Docs, Thunderbird, Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Internet
Explorer, Firefox e Google Chrome.;

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

25/11/19 06/12/19

2.2. Identificar as principais
ferramentas de navegação na
Internet e gerenciamento de e-
mails.;

4.1 configuração de envio e recebimento de e-mails, gerenciamento de
diretórios, filtros, span e noções de segurança; ; 4.2 configuração dos
principais clientes de e-mail. ; 5. Software de apoio: ; 5.1 MS Office e BR
Office, Windows Live e Google Docs, Thunderbird, Windows Live Mail,
Microsoft Outlook, Internet Explorer, Firefox e Google Chrome.;

Aula expositiva e dialogada.
Outros. Atividades extras no
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. Analisar recursos
dos editores de texto e
editores de
apresentação.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios
; Outros ; Participação em Aula ; Portfólio de Atividades ;
Recuperação ; Seminário/Apresentação ;

Execução do Produto ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Organização ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Saber analisar recursos dos
editores de texto e editores de
apresentação.

2. Analisar as
principais ferramentas
de navegação e
gerenciamento de e-
mails.

Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ; Observação
Direta ; Outros ; Portfólio de Atividades ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ;

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

Ter a capacidade de analisar as
principais ferramentas de
navegação e gerenciamento de e-
mails.

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

Atividade do Office Elaborar atividades

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 avaliação Elaborar avaliação Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Apresentação de
Seminário

Elaborar apresentação
de

Seminário/Apresentação

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Aplicar avaliação Elaborar avaliação Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Aplicar atividade extra

10- Expo TCC (feira de
TCCs) 16 e 17-Reunião
de Planejamento; 18-

Conselho de Classe Final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
JÚNIOR, Mozart Jesus Fialho dos Santos – Word XP / Power Point XP / Excel XP – 1ª ed. – Editora Terra – Goiânia – GO – 2000.
REAL & DADOS. Microsoft Office Excel Avançado: Curso de Formação Avançada. Salvador, 2007.
SANTOS, Luiz Cláudio Machado. Curso Avançado de Excel. FAPEX, Salvador, 2008.
Software de Apoio: MS Office e BR Office; Windows Live e Google Docs; Thunderbird, Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Firefox, Google

Chrome. Vídeos sobre recursos da nuvem; conteúdo digital apostilado; slides; quadro branco; Internet.
SURIANI, Rogério Massaro. Excel 2003. SENAC Editora. São Paulo, 2006.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Aplicar atividades do pacote office conforme competências e habilidades 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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

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. 738 aprovado pela Portaria Cetec - 738, de 10-09-2015, publicada no Diário Oficial de 11-09-2015 - Poder Executivo, Seçao I, página 53.
ETEC: Escola Técnica Estadual Professor Elias Miguel Junior
Código: 197 Município: Votorantim
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Informática para Internet
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Operação de Softwares Aplicativos I
Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,50
Professor: AILSON BRITO SANTOS ;

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

 
Selecionar aplicativos e utilitários para Internet.
Utilizar aplicativos na elaboração de documentos e apresentações.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar recursos dos editores de texto e editores de apresentação.
2. Analisar as principais ferramentas de navegação e gerenciamento de e-mails.

Habilidades
1.1. Selecionar e utilizar os editores de texto e editores de apresentação.
1.2. Selecionar e utilizar recursos de edição de texto e de apresentação disponíveis na nuvem.
2.1. Selecionar os recursos de acordo com as necessidades do usuário.
2.2. Identificar as principais ferramentas de navegação na Internet e gerenciamento de e-mails.

Bases Tecnológicas
1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto:
1.1 ferramentas de formatação e adequação de texto segundo as normas vigentes;
1.2 recursos de editores de texto na nuvem.
2. Recursos e ferramentas dos principais editores de apresentação:
2.1 técnicas de produção de slides para apresentações profissionais;
2.2 recursos de editores de apresentação na nuvem.
3. Principais navegadores, suas ferramentas e particularidades:
3.1 principais ferramentas de busca.
4. Gerenciamento de e-mails:
4.1 configuração de envio e recebimento de e-mails, gerenciamento de diretórios, filtros, span e noções de segurança;
4.2 configuração dos principais clientes de e-mail.
5. Software de apoio:
5.1 MS Office e BR Office, Windows Live e Google Docs, Thunderbird, Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Firefox e Google Chrome.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
2.1. Selecionar os recursos

de acordo com as
necessidades do usuário. ;

1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto:
;

Aula inaugural - Apresentação do componente,
das bases tecnológicas e formas de avaliação.
Editores de textos conceitos e evolução.

22/07/19 02/08/19

1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores
de apresentação. ;

1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto:
; 1.1 ferramentas de formatação e adequação de texto
segundo as normas vigentes; ;

Aula expositiva e prática sobre os recursos e
ferramentas dos principais editores de texto:
Formatação de texto segundo as normas ABNT
vigentes; quebra de seção, sumários,
comentários, formatação de páginas e
parágrafos, tabulação.

05/08/19 16/08/19

1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores
de apresentação. ;

1.1 ferramentas de formatação e adequação de texto
segundo as normas vigentes; ;

Aula expositiva e prática: cabeçalho e rodapé,
mala direta, tabelas, marcadores e numeração,
citações e bibliografia;

19/08/19 30/08/19

1.2. Selecionar e utilizar
recursos de edição de texto e
de apresentação disponíveis
na nuvem. ; 2.1. Selecionar
os recursos de acordo com as
necessidades do usuário. ;

1.2 recursos de editores de texto na nuvem. ; 2. Recursos
e ferramentas dos principais editores de apresentação: ;

Aula expositiva e prática sobre os recursos de
editores de texto na nuvem, recursos e
ferramentas dos principais editores de
apresentação: técnicas de produção de slides
para apresentações profissionais; apresentações.

02/09/19 13/09/19

2.1. Selecionar os recursos
de acordo com as
necessidades do usuário. ;

2. Recursos e ferramentas dos principais editores de
apresentação: ;

Aula expositiva e prática sobre criação de slides,
leiaute e design, animações, clipes de mídia,
hyperlinks e botões.

16/09/19 27/09/19

2.1. Selecionar os recursos
de acordo com as
necessidades do usuário. ;

2.1 técnicas de produção de slides para apresentações
profissionais; ; 2.2 recursos de editores de apresentação na
nuvem.;

Aula expositiva e prática sobre recursos de
editores de apresentação na nuvem. 30/09/19 11/10/19

1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores
de apresentação. ;

1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto:
;

Aula expositiva e prática sobre os recursos e
ferramentas das principais planilhas eletrônicas:
funções: ferramentas de formatação, fórmulas e
funções, gráficos estáticos dinâmicos, filtros,

14/10/19 25/10/19
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validações, formatação condicional subtotais,
formulários, classificações e proteção.

1.1. Selecionar e utilizar os
editores de texto e editores
de apresentação. ;

1. Recursos e ferramentas dos principais editores de texto:
;

Aula expositiva e prática sobre os recursos e
ferramentas das principais planilhas eletrônicas:
funções: ferramentas de formatação, fórmulas e
funções, gráficos estáticos dinâmicos, filtros,
validações, formatação condicional subtotais,
formulários, classificações e proteção.

28/10/19 08/11/19

2.2. Identificar as principais
ferramentas de navegação na
Internet e gerenciamento de
e-mails.;

3. Principais navegadores, suas ferramentas e
particularidades: ; 3.1 principais ferramentas de busca. ; 4.
Gerenciamento de e-mails: ;

Aula expositiva e prática sobre Gerenciamento
de e-mails: configuração de envio e recebimento
de e-mails, gerenciamento de diretórios, filtros,
spam e noções de segurança; configuração dos
principais clientes de e-mail.

11/11/19 22/11/19

2.2. Identificar as principais
ferramentas de navegação na
Internet e gerenciamento de
e-mails.;

4.1 configuração de envio e recebimento de e-mails,
gerenciamento de diretórios, filtros, span e noções de
segurança; ; 4.2 configuração dos principais clientes de e-
mail. ; 5. Software de apoio: ; 5.1 MS Office e BR Office,
Windows Live e Google Docs, Thunderbird, Windows Live
Mail, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Firefox e Google
Chrome.;

Aula expositiva e prática sobre navegadores,
ferramentas e particularidades: Principais
ferramentas de busca.

25/11/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Analisar recursos dos
editores de texto e editores
de apresentação.

Lista de Exercícios ; Recuperação ; Observação Direta ;
Participação em Aula ;

Atendimento às Normas ;
Interatividade, Cooperação e
Colaboração ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;

Utilizar de forma eficiente os
softwares e aplicativos
disponíveis.

2. Analisar as principais
ferramentas de navegação e
gerenciamento de e-mails.

Lista de Exercícios ; Observação Direta ; Recuperação ;
Participação em Aula ;

Objetividade ; Organização ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Utilizar de forma eficiente os
softwares e aplicativos
disponíveis.

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

Elaboração e correção
de listas de exercícios.

Elaboração de listas
de exercícios.

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

Elaboração e correção
de listas e avaliações.

Elaboração de listas
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)

Elaboração e correção
de listas e avaliações.

Elaboração de listas
de exercícios.

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua.

Elaboração e correção
de listas e avaliações.

Elaboração de listas
de exercícios.

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Elaboração e correção
de listas e avaliações.

Elaboração de listas
de exercícios. Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua.

Elaboração e correção
de listas e avaliações.

Elaboração de listas
de exercícios.

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)
 
Apostila e slides desenvolvidos pelo professor com referência à sites e livros de dos softwares aplicativos do pacote Office; Laboratório de informática e acesso a

Internet.
Apostilas de domínio público
Software de Apoio: MS Office e BR Office; Windows Live e Google Docs; Thunderbird, Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Firefox, Google

Chrome. Vídeos sobre recursos da nuvem; conteúdo digital apostilado; slides; quadro branco; Internet.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Fazer uma mala direta para convite de realização de cursor na área de informática. Produção de uma arte (convite) e lista de endereço dos convidados(excel).
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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.
Análise dos erros e dificuldades com o aluno e posterior atividade extra-classe, simulando situações problemas
Estudo dirigido sobre as competências não desenvolvidas.
O conteúdo será retomado com a utilização de procedimentos didáticos diversificados para melhor aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor AILSON BRITO SANTOS ;
Assinatura Data 18/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
OK !
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 20/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição
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