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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: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Desenvolvimento e Design de Websites III
Módulo: 3 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.

 
Aplicar critérios de navegação em sistemas e aplicações web.
Instalar programas e websites orientados a objetos.
Instalar, codificar, compilar e documentar websites e sistemas de informação para Internet.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Desenvolver animações e interatividade para websites

Habilidades
1.1. Realizar a programação de websites interativos.
1.2. Realizar a criação de animações.
1.3. Utilizar os recursos de animação para o desenvolvimento de:
1.3.1 banners;
1.3.2 charges;
1.3.3 filmes;
1.3.4 anúncios;
1.3.5 entre outros.

Bases Tecnológicas
1. Ambiente de desenvolvimento flash
2. Painéis
3. Linha do tempo
4. Trabalhando com camadas
5. Animações
6. Movimento quadro-a-quadro
7. Interpolação de movimento
8. Interpolando formas
9. Criação de símbolos, botões e formas
10. Trabalhando com cenas
11. Introdução à Action Script
12. Classes básicas
13. Variáveis e tipos de dados
14. Comandos de decisão, repetição e operadores
15. Funções e métodos
16. Controles e interface gráfica para o usuário
17. Software de Apoio:
17.1 Adobe Flash e/ ou Microsoft Silverlight

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Realizar a

programação de websites
interativos.;

1. Ambiente de desenvolvimento flash;
Apresentação do componente, das bases

tecnológicas e formas de avaliação.
Introdução ao Flash - painel de ferramentas.

22/07/19 02/08/19

1.2. Realizar a criação de
animações.; 2. Painéis; Aula dialogada e expositiva; execução de

exercícios práticos em laboratório. 05/08/19 16/08/19

1.2. Realizar a criação de
animações.; 3. Linha do tempo; Aula prática em laboratório. 19/08/19 30/08/19

1.2. Realizar a criação de
animações.; 2. Painéis; 3. Linha do tempo; Aula expositiva; execução de exemplos em

laboratório. 02/09/19 13/09/19

1.3. Utilizar os recursos de
animação para o
desenvolvimento de:; 1.3.1
banners;;

2. Painéis; Avaliação prática em laboratório. 16/09/19 27/09/19

1.3. Utilizar os recursos de
animação para o
desenvolvimento de:; 1.3.2
charges;;

2. Painéis; 4. Trabalhando com camadas; 5. Animações; Aula prática execução de exemplo básico. 30/09/19 11/10/19
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1.3.3 filmes;; 6. Movimento quadro-a-quadro;
Aula dialogada sobre Movimento quadro-a-

quadro. Execução de exercícios práticos em
laboratório.

14/10/19 25/10/19

1.3. Utilizar os recursos de
animação para o
desenvolvimento de:; 1.3.1
banners;;

7. Interpolação de movimento; 8. Interpolando formas; 9.
Criação de símbolos, botões e formas;

Aula prática sobre criação de símbolos e
formas, Interpolando formas. Execução de
exercícios utilizando ferramentas específicas.

28/10/19 08/11/19

1.3.3 filmes;; 1.3.4
anúncios;;

10. Trabalhando com cenas; 14. Comandos de decisão,
repetição e operadores; 15. Funções e métodos; Aula prática produção de código e testes. 04/11/19 14/11/19

1.3.4 anúncios;; 1.3.5
entre outros.;

9. Criação de símbolos, botões e formas; 10. Trabalhando com
cenas; Avaliação prática em laboratório. 11/11/19 22/11/19

1.1. Realizar a
programação de websites
interativos.;

11. Introdução à Action Script; 12. Classes básicas; 13.
Variáveis e tipos de dados; 16. Controles e interface gráfica para
o usuário; 17. Software de Apoio:; 17.1 Adobe Flash e/ ou
Microsoft Silverlight;

Aula expositiva com execução de exemplos
e exercícios em laboratório. 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. Desenvolver animações

e interatividade para
websites

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

Criatividade na Resolução de Problemas
; Objetividade ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Desenvolve animações para sites
obedecendo aos parâmetros e
restrições.

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 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

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas) .
Correção de avaliações

e exercícios.

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas).

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

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas) .
Correção de avaliações

e exercícios.

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas).

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)

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas) .
Correção de avaliações

e exercícios.

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas).

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas) .
Correção de avaliações

e exercícios.

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas).

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas) .
Correção de avaliações

e exercícios.

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas).

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas) .
Correção de avaliações

e exercícios.

Desenvolver lista de
exercícios teóricos,

práticos e avaliações
(Práticas e Teóricas).

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)
 
ADOBE Flash CS4: classroom in a book: guia oficial de treinamento. Porto Alegre, Bookman, 2010.
ALVES, William Pereira. Crie, Anime e Publique seu Site Utilizando Fireworks CS4, Flash CS4 e Dreamweaver CS4 para Windows. São Paulo, Érica, 2009.
FABRICIO, Manzi. Flash Professional CS5: Criando e Animando para Web – Para Windows. Editora Érica.
FLATSCHART, Fabio. Adobe Flash CS5. Editora Senac.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Pesquisar sobre códigos de animações para websites.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?zwyQ%3Bx 32583xmscv%23x 5xFTjOVr%2CWiV, 3/3

"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. 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 dos projetos elaborados pelos alunos.
Integração dos alunos ingressantes, com oferecimento de palestras, através de profissionais de várias áreas, integração com ex-alunos.
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.
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.
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
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: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Desenvolvimento de Software II
Módulo: 3 C. H. Semanal: 5,00
Professor: FABRICIO GROPPO ;

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

 
Aplicar critérios de navegação em sistemas e aplicações web.
Codificar programas e websites orientados a objetos.
Instalar programas e websites orientados a objetos.
Instalar, codificar, compilar e documentar websites e sistemas de informação para Internet.
Testar programas para Internet orientados a objetos.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar a orientação a objetos e sua aplicação em sistemas web.
2. Integrar sistemas web com sistemas gerenciadores de banco de dados.

Habilidades
1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no desenvolvimento de sistemas web.
2.1. Identificar as possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de sistemas web.
2.3. Efetuar transação de dados em sistemas web de forma segura.

Bases Tecnológicas
1. Conceitos da orientação a objetos em PHP
2. Classes
3. Encapsulamento
4. Herança
5. Polimorfismo
6. Estrutura de aplicações de camadas (MVC)
7. Criação e manipulação de templates
8. Conexão com banco de dados
9. Manipulação de Stored Procedure
10. Programação segura em PHP
11. Proteção de transação de dados e códigos
12. Funções de criptografia em PHP
13. Software de apoio:
13.1 PHP com MySQL, ferramentas de modelagem

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no

desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

1. Conceitos da
orientação a objetos em
PHP;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais.

22/07/19 02/08/19

1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

2. Classes;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais. Avaliação através de atividades.

05/08/19 16/08/19

1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

3. Encapsulamento; 4.
Herança;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais. Correção de atividades.

19/08/19 30/08/19

1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

5. Polimorfismo;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais. Correção de atividades avaliativas.

02/09/19 13/09/19
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1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

6. Estrutura de
aplicações de camadas
(MVC);

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais. Avaliação através de atividades.

16/09/19 27/09/19

1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

7. Criação e
manipulação de
templates;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais. Correção de Atividades.

30/09/19 11/10/19

1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

8. Conexão com banco
de dados;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais.

14/10/19 25/10/19

1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

9. Manipulação de
Stored Procedure; 10.
Programação segura em
PHP;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais. Avaliação através de atividades.

28/10/19 08/11/19

1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

11. Proteção de
transação de dados e
códigos;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais. Avaliação através de atividades.

11/11/19 22/11/19

1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

12. Funções de
criptografia em PHP;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais.

25/11/19 06/12/19

1.1. Aplicar conceitos de orientação a objetos no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas
web.; 2.2. Utilizar conceitos de segurança no
desenvolvimento de sistemas web.; 2.3. Efetuar
transação de dados em sistemas web de forma segura.;

13. Software de apoio:;
13.1 PHP com MySQL,
ferramentas de
modelagem;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado em
laboratório usando os computadores para assimilação de
conceitos e comandos. Expressão e leitura, Uso de
equipamentos, Destreza Digital, Uso de documentação,
normas e manuais.

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 a
orientação a objetos e
sua aplicação em
sistemas web.

Autoavaliação ; Avaliação Prática ; Avaliação Prática ;
Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Coerência/Coesão ; Criatividade na Resolução
de Problemas ; Objetividade ; Interlocução:
Ouvir e Ser Ouvido ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ; Pertinência das
Informações ;

Desenvolver sistemas aplicando
conceitos de orientação a objetos
através da criação de classes,
herança e polimorfismo.

2. Integrar sistemas
web com sistemas
gerenciadores de banco
de dados.

Autoavaliação ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ; Argumentação
Consistente ; Atendimento às Normas ;

Elaborar comunicação som
sistemas de banco de dados
manipulando dados através da
aplicação.

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

Lista de exercício 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 avaliativa. Lista de exercício

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)

Atividade avaliativa. Lista de exercício Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Lista de exercício Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica
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Novembro Avaiação interna dos
projetos para III Expo TCC.

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividade avaliativa. Lista de exercício Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividade avaliativa. Lista de exercício

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)
 
Niederaurer, Juliano. Desenvolvendo Websites com PHP. 6. Ed. São Paulo: Novatec, 2009 Site Oficial do PHP <http://php.net> W3C http://w3c.org
Apostila de PHP O.O. criada pelo Professor.
Banco de dados MySQL
DALL’OGLIO, P. PHP Programando com Orientação a Objetos. 1. Ed. São Paulo: Novatec, 2007.
DAVIS, M. E.; PHILLIPS, J. A. Aprendendo PHP E MYSQL. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.
Laboratório de Computadores.
MELO, A. A.; NASCIMENTO, M. G. F. PHP Profissional. 1. Ed. São Paulo: Novatec, 2007.
NIEDERAUER, J. PHP para quem conhece PHP. 1. Ed. São Paulo: Novatec, 2004.
Niederaurer, Juliano. Desenvolvendo Websites com PHP. 6. Ed. São Paulo: Novatec, 2009 Grannell, Craig. O guia Essencial de Web Design com CSS e HTML. 1. Ed.

Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna , 2009 Sites: http://w3c.org http://php.net
Quadro, Internet, Slides, programas para exemplo.
SICA, C.; REAL, P. V. Programação Segura Utilizando PHP. 1. Ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
THOMSON, L.; WELLING, L. PHP e MySQL: Desenvolvimento Web. 3. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolvimento das atividades pertinentes ao trabalho de conclusão de curso. Documentação, desenvolvimento de aplicativo, base de dados.

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 FABRICIO GROPPO ;
Assinatura Data 12/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Docente afirma que suas práticas e métodos de ensino em sala de aula ou laboratório seguirão conforme o cronograma deste plano, conforme reunião para orientação.
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: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Informática para Inte
Módulo: 3 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.

 
ATIVIDADES: Definir cronograma de trabalho. Reunir-se com equipe de trabalho ou cliente. Definir padronizações de websites. Especificar atividades e tarefas.

Distribuir tarefas.
ATRIBUIÇÕES: Instalar, codificar, compilar e documentar websites e sistemas de informação para Internet.
Desenvolvimento de um trabalho acadêmico de acordo com as normas que regem esta atividade.
Instalar, codificar, compilar e documentar websites e sistemas de informação para Internet.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Planejar as fases de execução de projetos com base na natureza e na complexidade das atividades.
2. Avaliar as fontes de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos.
3. Avaliar a execução e os resultados obtidos de forma quantitativa e qualitativa.

Habilidades
1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de fornecedores de serviços técnicos.
1.2. Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio de textos e explanações orais.
2.1. Correlacionar recursos necessários e plano de produção.
2.2. Classificar os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto.
2.3. Utilizar de modo racional os recursos destinados ao projeto.
3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do cronograma físico-financeiro.
3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do projeto.
3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas.
3.4. Organizar as informações, os textos e os dados, conforme formatação definida.

Bases Tecnológicas
1. Referencial teórico:
1.1 pesquisa e compilação de dados
1.2 produções científicas etc
2. Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho:
2.1 definições
2.2 terminologia
2.3 simbologia etc
3. Definição dos procedimentos metodológicos:
3.1 cronograma de atividades
3.2 fluxograma do processo
4. Dimensionamento dos recursos necessários
5. Identificação das fontes de recursos
6. Elaboração dos dados de pesquisa:
6.1 seleção
6.2 codificação
6.3 tabulação
7. Análise dos dados:
7.1 interpretação
7.2 explicação
7.3 especificação
8. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos, histogramas
9. Sistemas de gerenciamento de projeto
10. Formatação de trabalhos acadêmicos

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

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias
de forma clara e objetiva por meio de textos e
explanações orais.;

1. Referencial teórico:; 1.1 pesquisa e
compilação de dados; 1.2 produções científicas
etc; Apresentação das Bases tecnológicas e
métodos de avaliação.; Apresentação das Bases
tecnológicas e métodos de avaliação.;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros.

22/07/19 02/08/19
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1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias
de forma clara e objetiva por meio de textos e
explanações orais.;

2. Construção de conceitos relativos ao tema
do trabalho:; 2.1 definições; 2.2 terminologia;
2.3 simbologia etc;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros.
Seminário/Apresentação

05/08/19 16/08/19

1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.; 1.2. Comunicar ideias
de forma clara e objetiva por meio de textos e
explanações orais.; 2.1. Correlacionar recursos
necessários e plano de produção.;

2. Construção de conceitos relativos ao tema
do trabalho:; 2.1 definições; 2.2 terminologia;
2.3 simbologia etc; 3. Definição dos
procedimentos metodológicos:; 3.1 cronograma
de atividades; 3.2 fluxograma do processo;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros.

19/08/19 30/08/19

1.2. Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio
de textos e explanações orais.; 2.1. Correlacionar recursos
necessários e plano de produção.; 2.2. Classificar os
recursos necessários para o desenvolvimento do projeto.;

3. Definição dos procedimentos
metodológicos:; 3.1 cronograma de atividades;
3.2 fluxograma do processo; 4.
Dimensionamento dos recursos necessários;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros. Autoavaliação.

02/09/19 13/09/19

2.2. Classificar os recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.; 2.3. Utilizar de modo
racional os recursos destinados ao projeto.; 3.1. Verificar e
acompanhar o desenvolvimento do cronograma físico-
financeiro.;

4. Dimensionamento dos recursos necessários;
5. Identificação das fontes de recursos; 6.
Elaboração dos dados de pesquisa:; 6.1 seleção;
6.2 codificação; 6.3 tabulação;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros.
Seminário/Apresentação.

16/09/19 27/09/19

2.3. Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.; 3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento
do cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir relatórios
sobre o desenvolvimento do projeto.;

5. Identificação das fontes de recursos; 6.
Elaboração dos dados de pesquisa:; 6.1 seleção;
6.2 codificação; 6.3 tabulação;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros.
Seminário/Apresentação.

30/09/19 11/10/19

3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir relatórios sobre
o desenvolvimento do projeto.;

6. Elaboração dos dados de pesquisa:; 6.1
seleção; 6.2 codificação; 6.3 tabulação;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros. Relatório do Projeto.
Avaliação escrita.

14/10/19 25/10/19

3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir relatórios sobre
o desenvolvimento do projeto.;

7. Análise dos dados:; 7.1 interpretação; 7.2
explicação; 7.3 especificação;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros.
Seminário/Apresentação.

28/10/19 08/11/19

3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do
projeto.; 3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e
fluxogramas.; 3.4. Organizar as informações, os textos e
os dados, conforme formatação definida.;

7. Análise dos dados:; 7.1 interpretação; 7.2
explicação; 7.3 especificação; 8. Técnicas para
elaboração de relatórios, gráficos, histogramas;
9. Sistemas de gerenciamento de projeto; 10.
Formatação de trabalhos acadêmicos;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros.
Seminário/Apresentação.

11/11/19 22/11/19

3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do
cronograma físico-financeiro.; 3.2. Redigir relatórios sobre
o desenvolvimento do projeto.; 3.3. Construir gráficos,
planilhas, cronogramas e fluxogramas.; 3.4. Organizar as
informações, os textos e os dados, conforme formatação
definida.;

8. Técnicas para elaboração de relatórios,
gráficos, histogramas; 9. Sistemas de
gerenciamento de projeto; 10. Formatação de
trabalhos acadêmicos;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros.
Seminário/Apresentação.

25/11/19 06/12/19

3.4. Organizar as informações, os textos e os dados,
conforme formatação definida.;

9. Sistemas de gerenciamento de projeto; 10.
Formatação de trabalhos acadêmicos;

Aula expositiva e dialogada.
Pesquisa. Produção textual.
Outros.
Seminário/Apresentação.

09/12/19 13/12/19

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Planejar as fases

de execução de
projetos com base na
natureza e na
complexidade das
atividades.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Autoavaliação ;
Portfólio de Atividades ; Participação em Aula ; Produção
Textual ; Recuperação ; Seminário/Apresentação ;

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

Saber planejar as fases de
execução de projetos com base na
natureza e na complexidade das
atividades.

2. Avaliar as fontes
de recursos
necessários para o
desenvolvimento de
projetos.

Avaliação Escrita ; Autoavaliação ; Observação Direta ;
Recuperação ; Produção Textual ; Projeto ;
Seminário/Apresentação ;

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

Ter capacidade de avaliar as
fontes de recursos necessários
para o desenvolvimento de
projetos.

3. Avaliar a execução
e os resultados
obtidos de forma
quantitativa e
qualitativa.

Autoavaliação ; Avaliação Prática ; Observação Direta ;
Outros ; Participação em Aula ; Portfólio de Atividades ;
Produção Textual ; Recuperação ; Projeto ;
Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;

Atendimento às Normas ; Execução do
Produto ; Cumprimento das Tarefas Individuais
; Pontualidade e Cumprimento de Prazos ;
Organização ; Relacionamento de Ideias ;

Saber avaliar a execução e os
resultados obtidos de forma
quantitativa e qualitativa.

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

Desenvolvimento de
Estrutura de Banco de

dados e layout

Elaborar atividades de
desenvolvimento do TCC

Reunião de Curso.
Publicação dos

PTDs para
comunidade escolar

(26/08)

Setembro Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Visitas Técnicas para os
cursos modulares noturno;

Acompanhamento das atividades
planejadas pelos professores e
encerramento das atividades e

Autoavaliação escrita
Seminário/Apresentação

Elaborar autoavaliação
Elaborar Cronograma de

Seminários/Apresentações

Reunião de Curso
30-Conselho

Intermediário
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SIPAT e Desfile 7 de
Setembro. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

conclusão das avaliações de
progressão parcial (10/09)

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Seminário/Apresentação
Elaborar atividades de

desenvolvimento do TCC e
Seminárioário/Apresentação

Reunião de Curso
19-Reunião
Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Avaliação Relatório
Documentação, layout

Elaborar atividade de
relatório do TCC, Entrega de
documentação e Layout do

projeto

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Apresentação do TCC

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)
 
Gane, Chris - Sarson, Trish - Analise Estruturada De Sistemas, Editora LTC, 1983.
Laboratório de Informática com microcomputadores.
Normas da ABNT - Comentadas para Trabalhos Científicos, Iskandar, Jamil Ibraim,Editora Jurua - 4ª Edição - Revista e Atualizada
SEVERINO, A. J. METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO – 22 ed. - São Paulo: Cortez, 2002.
YOURDON, EDWARD - ANÁLISE ESTRUTURADA MODERNA, Editora Campus, 1990.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolvimento do Projeto de TCC conforme cronograma de atividades e competências habilidades adquiridas.

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

Manual do Aluno. Recepção dos alunos ingressantes pelos docentes (projeto AULA SHOW)
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: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;

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

 
Manter-se atualizado tecnicamente. Manter sigilo. Expressar-se oralmente. Trabalhar em equipe. Agir com empreendedorismo. Demonstrar criatividade. Agir com

paciência. Demonstrar iniciativa. Demonstrar receptividade. Demonstrar flexibilidade. Expressar-se por escrito. Expressar-se por imag

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar os Códigos de Defesa do Consumidor, da legislação trabalhista, do trabalho voluntário e das regras e regulamentos organizacionais.
2. Analisar procedimentos adequados a fim de promover a imagem organizacional.
3. Relacionar as técnicas e métodos de trabalho com os valores de cooperação, iniciativa e autonomia pessoal e organizacional.
4. Analisar a importância da responsabilidade social e sustentabilidade na formação profissional e ética do cidadão.

Habilidades
1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de trabalho.
1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo.
1.3 Identificar o papel da legislação no exercício do trabalho voluntário.
1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas trabalhistas das organizações
2.1 Identificar o contexto de aplicação dos procedimentos na organização e adequá-los, considerando os critérios dos órgãos reguladores do setor de atuação.
2.2 Discernir ameaças que possam comprometer a organização.
2.3 Potencializar as oportunidades que impactem na imagem da organização e resultem em novas relações de negócios e parcerias.
3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos colaboradores no âmbito organizacional.
3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de diversidades culturais e sociais.
3.3 Utilizar técnicas de aprimoramento das práticas de convivência com todos os envolvidos no processo de construção das relações profissionais e de consumo.
4.1 Identificar e respeitar as ações de promoção de direitos humanos.
4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade social e/ou sustentabilidade na área.
4.3 Utilizar noções e estratégias de economia criativa para agregar valor cultural às práticas de sustentabilidade.

Bases Tecnológicas
4. Imagem pessoal e institucional.
5. Definições de trabalho voluntário
5.1 Lei Federal 9.608/98
5.2 Lei Estadual nº 10.335/99
5.3 Deliberações CEETEPS Nº1 /2004.
6. Definições e técnicas de trabalho
6.1 Gestão de autonomia (atribuições e responsabilidades):
6.1.1 de liderança
6.1.2 em equipe.
7. Código de ética nas organizações
7.1 Públicas
7.2 Privadas.
8. Cidadania, relações pessoais e do trabalho.
9. Declaração Universal dos Direitos Humanos, convenções e Direitos Humanos no Brasil.
10. Economia criativa
10.1 Conceitos, estratégias e desenvolvimento.
11. Respeito à diversidade cultural e social.
12. Responsabilidade social/sustentabilidade
12.1 Procedimentos para área de ““Informática para Internet”.
1. Conceito do Código de Defesa do Consumidor.
2. Fundamentos de Legislação Trabalhista e Legislação para o Autônomo.
3. Normas e comportamento referentes aos regulamentos organizacionais.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de trabalho.;

1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor nas relações de
consumo.;

1. Conceito do Código de Defesa do
Consumidor.; 2. Fundamentos de
Legislação Trabalhista e Legislação para
o Autônomo.; 3. Normas e

Aula expositiva e dialogada.
atividade em sala

22/07/19 02/08/19
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comportamento referentes aos
regulamentos organizacionais.;

1.3 Identificar o papel da legislação no exercício do trabalho
voluntário.; 1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas
trabalhistas das organizações; 2.1 Identificar o contexto de
aplicação dos procedimentos na organização e adequá-los,
considerando os critérios dos órgãos reguladores do setor de
atuação.; 2.2 Discernir ameaças que possam comprometer a
organização.; 2.3 Potencializar as oportunidades que impactem na
imagem da organização e resultem em novas relações de negócios
e parcerias.;

3. Normas e comportamento referentes
aos regulamentos organizacionais.; 4.
Imagem pessoal e institucional.; 5.
Definições de trabalho voluntário; 5.1 Lei
Federal 9.608/98;

Aula expositiva e dialogada.
estudo de caso. 05/08/19 16/08/19

2.1 Identificar o contexto de aplicação dos procedimentos na
organização e adequá-los, considerando os critérios dos órgãos
reguladores do setor de atuação.; 2.2 Discernir ameaças que
possam comprometer a organização.; 2.3 Potencializar as
oportunidades que impactem na imagem da organização e
resultem em novas relações de negócios e parcerias.;

5. Definições de trabalho voluntário;
5.1 Lei Federal 9.608/98; 5.2 Lei
Estadual nº 10.335/99; 5.3 Deliberações
CEETEPS Nº1 /2004.; 6. Definições e
técnicas de trabalho;

Aula expositiva e dialogada.
Relatório 19/08/19 30/08/19

2.2 Discernir ameaças que possam comprometer a organização.;
3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos
colaboradores no âmbito organizacional.; 3.2 Identificar valores e
encorajar as manifestações de diversidades culturais e sociais.;

3. Normas e comportamento referentes
aos regulamentos organizacionais.; 4.
Imagem pessoal e institucional.; 5.
Definições de trabalho voluntário; 5.1 Lei
Federal 9.608/98; 6. Definições e
técnicas de trabalho; 6.1 Gestão de
autonomia (atribuições e
responsabilidades):;

.Aula expositiva e dialogada.
Atividades em sala e laboratório
de informatica

02/09/19 13/09/19

3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de
diversidades culturais e sociais.; 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência com todos os
envolvidos no processo de construção das relações profissionais e
de consumo.;

6. Definições e técnicas de trabalho;
6.1 Gestão de autonomia (atribuições e
responsabilidades):; 6.1.1 de liderança;
6.1.2 em equipe.;

Aula expositiva e dialogada.
relatório. Avaliação escrita. 16/09/19 27/09/19

3.3 Utilizar técnicas de aprimoramento das práticas de
convivência com todos os envolvidos no processo de construção
das relações profissionais e de consumo.; 4.1 Identificar e
respeitar as ações de promoção de direitos humanos.;

7. Código de ética nas organizações;
7.1 Públicas; 7.2 Privadas.;

Aula expositiva e dialogada.
atividades em sala e laboratório
de informatica

30/09/19 11/10/19

4.1 Identificar e respeitar as ações de promoção de direitos
humanos.; 4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade social
e/ou sustentabilidade na área.;

8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.; 9. Declaração Universal dos
Direitos Humanos, convenções e Direitos
Humanos no Brasil.;

Aula expositiva e dialogada.
atividade em sala . Seminário 14/10/19 25/10/19

4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.; 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor cultural às práticas de
sustentabilidade.;

10. Economia criativa; 10.1 Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.; 11.
Respeito à diversidade cultural e social.;
12. Responsabilidade
social/sustentabilidade; 12.1
Procedimentos para área de
““Informática para Internet”.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividades em sala e laboratório
de informatica

28/10/19 08/11/19

1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de trabalho.;
2.2 Discernir ameaças que possam comprometer a organização.;
3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos
colaboradores no âmbito organizacional.; 4.1 Identificar e
respeitar as ações de promoção de direitos humanos.; 4.3 Utilizar
noções e estratégias de economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.;

7. Código de ética nas organizações; 9.
Declaração Universal dos Direitos
Humanos, convenções e Direitos
Humanos no Brasil.; 10. Economia
criativa; 11. Respeito à diversidade
cultural e social.; 12. Responsabilidade
social/sustentabilidade;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em sala. Seminário 11/11/19 22/11/19

3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de
diversidades culturais e sociais.; 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência com todos os
envolvidos no processo de construção das relações profissionais e
de consumo.; 4.1 Identificar e respeitar as ações de promoção de
direitos humanos.; 4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade
social e/ou sustentabilidade na área.; 4.3 Utilizar noções e
estratégias de economia criativa para agregar valor cultural às
práticas de sustentabilidade.;

10.1 Conceitos, estratégias e
desenvolvimento.; 11. Respeito à
diversidade cultural e social.; 12.
Responsabilidade
social/sustentabilidade; 12.1
Procedimentos para área de
““Informática para Internet”.;

Aula expositiva e dialogada.
Relatório. Avaliação escrita 25/11/19 06/12/19

3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos
colaboradores no âmbito organizacional.; 3.2 Identificar valores e
encorajar as manifestações de diversidades culturais e sociais.;

7. Código de ética nas organizações; 8.
Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.; 10.1 Conceitos, estratégias e
desenvolvimento.; 11. Respeito à
diversidade cultural e social.;

Aula expositiva e dialogada.
Atividades em sala e laboratório
de informatica

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 os Códigos de Defesa do
Consumidor, da legislação trabalhista,
do trabalho voluntário e das regras e
regulamentos organizacionais.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
Seminário/Apresentação ; Recuperação ;

Clareza na Expressão Oral e
Escrita ; Argumentação
Consistente ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Conceitos ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ;

Desempenho teórico que
evidencia capacidade de selecionar
e utilizar as fontes de pesquisa
disponíveis Apresentação das
pesquisas e relatórios, de acordo
com os critérios pré-
estabelecidos.

2. Analisar procedimentos
adequados a fim de promover a
imagem organizacional.

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

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

Desempenho teórico que
evidencia capacidade de selecionar
e utilizar as fontes de pesquisa
disponíveis Apresentação das
pesquisas e relatórios, de acordo
com os critérios pré-
estabelecidos.

3. Relacionar as técnicas e métodos
de trabalho com os valores de
cooperação, iniciativa e autonomia
pessoal e organizacional.

Estudo de Caso ; Lista de Exercícios ; Produção Textual ;
Recuperação ;

Organização ; Criatividade na
Resolução de Problemas ;
Adequação ao Público Alvo ;
Clareza na Expressão Oral e
Escrita ;

Desempenho teórico que
evidencia capacidade de selecionar
e utilizar as fontes de pesquisa
disponíveis Apresentação das
pesquisas e relatórios, de acordo
com os critérios pré-
estabelecidos.

4. Analisar a importância da
responsabilidade social e
sustentabilidade na formação
profissional e ética do cidadão.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
Seminário/Apresentação ; Recuperação ;

Coerência/Coesão ;
Comunicabilidade ;
Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;

Desempenho teórico que
evidencia capacidade de selecionar
e utilizar as fontes de pesquisa
disponíveis Apresentação das
pesquisas e relatórios, de acordo
com os critérios pré-
estabelecidos.
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V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

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 Diagnostica

Apostila do Professor,
Textos impressos,

videos, livros
didáticos

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)

Relatório de Filme

Apostila do Professor,
Textos impressos,

videos, livros
didáticos

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Avaliação escrita

Apostila do Professor,
Textos impressos,

videos, livros
didáticos

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Seminários

Apostila do Professor,
Textos impressos,

videos, livros
didáticos

Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Avaliação escrita

Apostila do Professor,
Textos impressos,

videos, livros
didáticos

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 (própria autoria ou outras indicadas), conforme conteúdo aludido
Código de Ética Profissional. Legislação Específica.
Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU)
Deliberação CEETEPS n° 01/2004
Lei estadual n° 10.335/10
Lei N° 12.965/14 - Marco Covil da Internet
Leis Federais n° 9.608/98 e 10.748/10
Livro: Ética e Cidadania Organizacional - Guia Prático e Didático, Paulo Roberto Barsano, Ed. Saraiva
NÚCLEO BÁSICO VOLUME 1 – Ética e Cidadania Organizacional. www.businessdictionary.com www.englishclub.com brazilnotredame.blogspot.com.br
Vídeos Motivacionais

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Estudos de casos: ètica nas empresas Imagem Pessoal ,Imagem coorporativa Filme: Para sempre vencedor

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.
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IX – Identificação:
Nome do Professor IVAIR ANTONIO CASTANHARO ;
Assinatura Data 27/07/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Show!!!
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: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Marketing para Web
Módulo: 3 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.

 
Adaptar conteúdos para mídias interativas.
Identificar tendências na comunicação multimídia
Definir interface de comunicação e interatividade.
Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologias envolvidas no desenvolvimento do projeto de marketing digital

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar as oportunidades de negócios disponíveis na Internet.
2. Oferecer subsídios para que o meio digital funcione como ferramenta de aproximação e interatividade com o seu público alvo.
3. Planejar, gerenciar os resultados das ações de marketing para Internet, ampliando a área de atuação da empresa.
4. Desenvolver campanhas de e-mail marketing e sedimentar o valor da marca/ projeto no meio digital.

Habilidades
1.1. Atuar, sob orientação, no desenvolvimento do plano estratégico de um produto já existente ou novo no mercado.
2.1. Pesquisar as estratégias de lançamento e ações promocionais.
3.2. Assessorar nas decisões e apoiar as ações mercadológicas.
4.1. Pesquisar e medir os resultados das ações de marketing para Internet.

Bases Tecnológicas
1. Marketing, natureza e alcance
2. Composto de marketing na Internet
3. Ambiente de marketing na Internet
4. Comportamento do consumidor
5. Pesquisas e sistema de informações de marketing
6. Marketing on-line, e-commerce e e-business
7. Estratégias de comunicação em marketing
8. Comunicação e estratégias on-line
9. Plano de marketing na Internet

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Atuar, sob orientação, no

desenvolvimento do plano estratégico de um
produto já existente ou novo no mercado.;

1. Marketing, natureza
e alcance; Apresentação das Bases tecnológicas e aula expositiva 22/07/19 02/08/19

2.1. Pesquisar as estratégias de lançamento e
ações promocionais.;

2. Composto de
marketing na Internet; Aula expositiva e Dinâmica 05/08/19 16/08/19

4.1. Pesquisar e medir os resultados das
ações de marketing para Internet.;

3. Ambiente de
marketing na Internet;

Aulas expositivas com atividades práticas em laboratório de
informática 19/08/19 30/08/19

2.1. Pesquisar as estratégias de lançamento e
ações promocionais.;

4. Comportamento do
consumidor; Aula expositiva e Avaliação 02/09/19 13/09/19

2.1. Pesquisar as estratégias de lançamento e
ações promocionais.;

5. Pesquisas e sistema
de informações de
marketing;

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

3.2. Assessorar nas decisões e apoiar as
ações mercadológicas.;

6. Marketing on-line, e-
commerce e e-business;

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas e desenvolvimento de
atividades para fixação e complementação do conteúdo, de forma
individual ou em grupo, em classe.

30/09/19 11/10/19

1.1. Atuar, sob orientação, no
desenvolvimento do plano estratégico de um
produto já existente ou novo no mercado.;

7. Estratégias de
comunicação em
marketing;

Aulas teóricas, expositivas e dialogadas e atividades práticas em
laboratório de informática 14/10/19 25/10/19

1.1. Atuar, sob orientação, no
desenvolvimento do plano estratégico de um
produto já existente ou novo no mercado.;

8. Comunicação e
estratégias on-line; Aulas teóricas, expositivas e dialogadas 28/10/19 08/11/19

1.1. Atuar, sob orientação, no
desenvolvimento do plano estratégico de um
produto já existente ou novo no mercado.;

8. Comunicação e
estratégias on-line;

Desenvolvimento de atividades para fixação, de forma individual
ou em grupo, em classe. 11/11/19 22/11/19

1.1. Atuar, sob orientação, no
desenvolvimento do plano estratégico de um
produto já existente ou novo no mercado.;

9. Plano de marketing
na Internet;

Execução de um projeto de marketing através de pesquisas e
prática, Avaliação 25/11/19 06/12/19
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1.1. Atuar, sob orientação, no
desenvolvimento do plano estratégico de um
produto já existente ou novo no mercado.;

9. Plano de marketing
na Internet;

Execução de um projeto de marketing através de pesquisas e
prática, 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. Identificar as oportunidades de
negócios disponíveis na Internet.

Trabalho/Pesquisa ; Estudo de Caso ; Participação em
Aula ; Recuperação ;

Relacionamento de Conceitos ;
Relacionamento de Ideias ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ;

Capacidade de identificar
negócios via Internet.

2. Oferecer subsídios para que o
meio digital funcione como
ferramenta de aproximação e
interatividade com o seu público
alvo.

Recuperação ; Estudo de Caso ; Avaliação Prática ;
Seminário/Apresentação ;

Postura Adequada, Ética e
Cidadã ; Organização ;
Adequação ao Público Alvo ;

Ser capaz de promover a
interação do mundo da Internet
com o público-alvo.

3. Planejar, gerenciar os resultados
das ações de marketing para
Internet, ampliando a área de
atuação da empresa.

Trabalho/Pesquisa ; Projeto ; Recuperação ; Avaliação
Prática ;

Relacionamento de Conceitos ;
Argumentação Consistente ;
Comunicabilidade ;

Capacidade de analisar e
gerenciar ações de marketing para
Internet.

4. Desenvolver campanhas de e-
mail marketing e sedimentar o valor
da marca/ projeto no meio digital.

Avaliação Prática ; Trabalho/Pesquisa ; Recuperação ;
Portfólio de Atividades ;

Organização ; Pertinência das
Informações ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Adequação
ao Público Alvo ;

Analisa e desenvolve campanhas
via e-mail.

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

Preparação de
avaliações teóricas e

práticas

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

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)

Correção das
avaliações feitas

Preparação de listas
de exercícios para

fixação

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Preparação de
avaliações teóricas e

práticas

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)
 
KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary - Princípios de Marketing, 12 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008.
Apostilas de domínio público
Apostila preparada pelo professor a partir de conceitos dos principais especialistas na área seja em livros, sites e material particular
Pesquisa de Marketing – Foco na Decisão Editora: Pearson Ano de Publicação: 2010

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Apoio ao TCC implementando as ferramentas de marketing nos trabalhos dos alunos.

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 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.
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: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Projeto de Aplicações Web II
Módulo: 3 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.

 
Documentar sistemas e Websites.
Analisar novas tendências, conceitos e produtos.
Fornecer suporte técnico e treinamento aos usuários.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Desenvolver, aprimorar e publicar um sistema web de acordo com a análise de requisitos.

Habilidades
1.1. Utilizar técnicas de modelagem de dados.
1.2. Aplicar as técnicas de modularização, especificação e verificação de websites.
1.3. Utilizar ferramentas de apoio ao desenvolvimento de websites.
1.4. Entender a orientação a objetos na construção de websites.
1.5. Identificar as necessidades dos usuários no que se refere ao suporte.
1.6. Aplicar soluções para resolver os problemas de suporte.

Bases Tecnológicas
1. Desenvolvimento do leiaute
2. Definição da estrutura do site:
2.1 navegabilidade
3. Desenvolvimento do banco de dados
4. Integração entre o site e o banco de dados
5. Desenvolvimento de manual administrativo
6. Definição da política de implantação:
6.1 instalação, configuração e treinamento
7. Publicação na Internet

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

1.1. Utilizar técnicas de modelagem de dados.; 1.2. Aplicar as
técnicas de modularização, especificação e verificação de
websites.;

1. Desenvolvimento do leiaute;
Apresentação das Bases Tecnológicas e
métodos de avaliação.; Apresentação das
Bases Tecnológicas e métodos de
avaliação.;

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

1.1. Utilizar técnicas de modelagem de dados.;
1. Desenvolvimento do leiaute; 2.

Definição da estrutura do site:; 2.1
navegabilidade;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática

05/08/19 16/08/19

1.1. Utilizar técnicas de modelagem de dados.; 1.2. Aplicar as
técnicas de modularização, especificação e verificação de
websites.;

2. Definição da estrutura do site:; 2.1
navegabilidade;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática

19/08/19 30/08/19

1.2. Aplicar as técnicas de modularização, especificação e
verificação de websites.; 1.3. Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.; 1.4. Entender a orientação a
objetos na construção de websites.;

2. Definição da estrutura do site:; 2.1
navegabilidade; 3. Desenvolvimento do
banco de dados;

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

02/09/19 13/09/19

1.1. Utilizar técnicas de modelagem de dados.; 1.2. Aplicar as
técnicas de modularização, especificação e verificação de
websites.; 1.3. Utilizar ferramentas de apoio ao desenvolvimento
de websites.; 1.4. Entender a orientação a objetos na construção
de websites.;

3. Desenvolvimento do banco de dados;
4. Integração entre o site e o banco de
dados;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática.

16/09/19 27/09/19

1.2. Aplicar as técnicas de modularização, especificação e
verificação de websites.; 1.3. Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.; 1.4. Entender a orientação a
objetos na construção de websites.;

3. Desenvolvimento do banco de dados;
4. Integração entre o site e o banco de
dados;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática.
Seminário/Apresentação.
Outros

30/09/19 11/10/19

1.3. Utilizar ferramentas de apoio ao desenvolvimento de
websites.; 1.4. Entender a orientação a objetos na construção de
websites.;

4. Integração entre o site e o banco de
dados; 5. Desenvolvimento de manual
administrativo;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática.
Seminário/Apresentação.
Outros

14/10/19 25/10/19
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1.4. Entender a orientação a objetos na construção de
websites.; 1.5. Identificar as necessidades dos usuários no que
se refere ao suporte.;

4. Integração entre o site e o banco de
dados; 5. Desenvolvimento de manual
administrativo;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática. Outros

28/10/19 08/11/19

1.4. Entender a orientação a objetos na construção de
websites.; 1.5. Identificar as necessidades dos usuários no que
se refere ao suporte.;

5. Desenvolvimento de manual
administrativo; 6. Definição da política de
implantação:;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática. Outros. Projeto.

11/11/19 22/11/19

1.5. Identificar as necessidades dos usuários no que se refere
ao suporte.; 1.6. Aplicar soluções para resolver os problemas de
suporte.;

6. Definição da política de implantação:;
6.1 instalação, configuração e
treinamento;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática. Outros. Projeto.

25/11/19 06/12/19

1.5. Identificar as necessidades dos usuários no que se refere
ao suporte.; 1.6. Aplicar soluções para resolver os problemas de
suporte.;

6. Definição da política de implantação:;
6.1 instalação, configuração e
treinamento; 7. Publicação na Internet;

Aula expositiva e dialogada.
Atividade em laboratório de
informática. Outros. 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,
aprimorar e publicar um
sistema web de acordo
com a análise de
requisitos.

Portfólio de Atividades ; Recuperação ;
Seminário/Apresentação ; Observação Direta ; Outros ;

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

Conseguir desenvolver, aprimorar
e publicar um sistema web de
acordo com a análise de
requisitos.

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

Desenvolver atividade
prática Elaborar atividade

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)

Desenvolver atividade
prática

Elaborar portfólio de
atividade

Elaborar avaliação

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Desenvolver atividade
prática Elaborar atividade Reunião de Curso 19-

Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Aplicar
desenvolvimento de

projeto

Elaborar projeto
Elaborar avaliação

prática
Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Desenvolver projeto
Apresentar projeto

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)
 
FILHO, Wilson P. P., Engenharia de Software: Fundamentos, Técnicas, Métodos e Padrões. São Paulo: LTC, 2003.
Gerenciamento de Projetos – 8ª Edição
Gestão de Projetos - As Melhores Práticas (Harold Kerzner)
Guia PMBOK e padrões - conteúdo indicado (site e livros digitalizados)
SCHAWBER, KEN, Agile Project Management with Scrum. Microsoft press, 2004. (Helper document).
SOMMERVILLE, Ian, Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Education–Addison-Wesley, 2007.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolver atividades de projeto conforme cronograma de atividades e 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)
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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 aborodados 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: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Programação para Internet
Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,50
Professor: FABRICIO GROPPO ;

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

 
Adaptar conteúdos para mídias interativas.
Analisar e operar os serviços e funções dos sistemas operacionais.
Definir interface de comunicação e interatividade.
Executar tarefas de suporte técnico, apoio e treinamento aos usuários.
Identificar e configurar arquiteturas, serviços e funções de redes e servidores.
Implementar, estruturar e operar aplicativos em bancos de dados.
Instalar, codificar, compilar e documentar websites e sistemas de informação para Internet.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Desenvolver aplicações web.
2. Integrar diferentes linguagens e tecnologias no desenvolvimento de sistemas web.

Habilidades
1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em ambientes web.
1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos no desenvolvimento de sistemas web.
2.1. Identificar as possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de sistemas web.
2.3. Efetuar transação de dados em sistemas web de forma segura.

Bases Tecnológicas
1. Introdução ao visual Studio 2010
2. Net Framework
3. Soluções e projetos
4. Aplicações ASP.NET
5. Web form
6. Projeto web application
7. Application Service
8. Estrutura de uma página ASP.NET
9. Eventos
10. HTML Server Controls
11. Web Server Controls
12. Validation Server Controls
13. Sessões em ASP.NET
14. Métodos de envio de dados
15. Introdução ao Ajax
16. Master Pages
17. ADO.NET
18. Data Set
19. Data Reader
20. Objetos para banco de dados
21. Métodos de conexão
22. Data View
23. Software de apoio:
23.1 Visual Studio 2010, VB ou C# e ASP.NET

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em

ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

1. Introdução ao visual
Studio 2010; 2. Net
Framework;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais.

22/07/19 02/08/19
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1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

3. Soluções e projetos;
5. Web form;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais. Avaliação
através de atividades.

05/08/19 16/08/19

1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

4. Aplicações ASP.NET;
5. Web form; 6. Projeto
web application;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais Correção de
atividades.

19/08/19 30/08/19

1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

7. Application Service;
8. Estrutura de uma
página ASP.NET; 9.
Eventos;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais.

02/09/19 13/09/19

1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

10. HTML Server
Controls; 11. Web
Server Controls;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais Avaliação
através de atividades.

16/09/19 27/09/19

1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

12. Validation Server
Controls; 13. Sessões
em ASP.NET; 14.
Métodos de envio de
dados;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais Correção de
atividades.

30/09/19 11/10/19

1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

15. Introdução ao
Ajax; 16. Master Pages;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais.

14/10/19 25/10/19

1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

17. ADO.NET; 18. Data
Set;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais Avaliação
através de atividades.

28/10/19 08/11/19

1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

19. Data Reader; 20.
Objetos para banco de
dados;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais Correção de
Atividades.

11/11/19 22/11/19

1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

21. Métodos de
conexão; 22. Data
View;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais.

25/11/19 06/12/19

1.1. Aplicar técnicas de desenvolvimento de softwares em
ambientes web.; 1.2. Aplicar conceitos de orientação a objetos
no desenvolvimento de sistemas web.; 2.1. Identificar as
possibilidades de modelagem de aplicações em sistemas web.;
2.2. Utilizar conceitos de segurança no desenvolvimento de
sistemas web.; 2.3. Efetuar transação de dados em sistemas
web de forma segura.;

23. Software de apoio:;
23.1 Visual Studio 2010,
VB ou C# e ASP.NET;

Estudo dirigido ao conteúdo através de apostila e
execução de exercícios com o conteúdo aplicado
em laboratório usando os computadores para
assimilação de conceitos e comandos. Expressão e
leitura, Uso de equipamentos, Destreza Digital, Uso
de documentação, normas e manuais.

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 aplicações web. Autoavaliação ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Adequação ao Público Alvo ;
Argumentação Consistente ;
Atendimento às Normas ;

Desenvolver sites e sistemas
baseados no paradigma web,
entendendo conceitos de troca de
informação em sistemas web
baseados no protocolo HTTP.

2. Integrar diferentes linguagens
e tecnologias no desenvolvimento
de sistemas web.

Autoavaliação ; Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ;
Recuperação ;

Coerência/Coesão ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Objetividade ;

Integrar sistemas web utilizando
diversas linguagens de programação
através de criação de projetos de
Web Api REST.

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

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

professor

Lista de Exercício 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?g00hWx 32170xGA_d3x 5x9cq_GlyjnA, 3/4

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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 avaliativa. Lista de Exercício

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)

Atividade avaliativa. Lista de Exercício Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Lista de Exercício Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Atividade avaliativa. Lista de Exercício Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Atividade avaliativa. Lista de Exercício

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 de Asp.net
Caison, Charles C. Asp.net - O Guia do Desenvolvedor. Editora Campus: 2002
Deitel, H.m. C# Como Programar MAKRON BOOKS
Fóruns de discussão
Manual do Javascript. Disponível em <https://www.w3schools.com/js/>
Vídeo aulas

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolvimento das atividades pertinentes ao trabalho de conclusão de curso. Documentação, desenvolvimento de aplicativo, base de dados.

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

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

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

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

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

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor FABRICIO GROPPO ;
Assinatura Data 12/08/2019

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Docente afirma que suas práticas e métodos de ensino em sala de aula ou laboratório seguirão conforme o cronograma deste plano, conforme reunião para orientação.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 15/08/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico
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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: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Redes de Comunicação de Dados II
Módulo: 3 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.

 
Analisar e operar os serviços e funções dos sistemas operacionais
Executar tarefas de suporte técnico, apoio e treinamento aos usuários
Identificar arquiteturas de redes;
Identificar e configurar arquiteturas, serviços e funções de redes e servidores.
Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de Internet;
Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus periféricos;
Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e software;

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar as arquiteturas de redes.
2. Analisar serviços e funções de servidores de rede.
3. Identificar os sistemas operacionais de redes, avaliando suas possibilidades em relação a serviços e restrições.

Habilidades
1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e necessidades dos usuários.
2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em ambientes distribuídos.
3.1. Identificar e informar as necessidades dos usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do ambiente em uso.

Bases Tecnológicas
1. Servidores Web
2. Servidores de aplicação
3. Ambiente de hospedagem de websites

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e

necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

1. Servidores Web; 2.
Servidores de aplicação;
3. Ambiente de
hospedagem de websites;

Aula expositiva e dialogada, com
auxílio de projetor. Revisão de
conteúdos

22/07/19 02/08/19

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

1. Servidores Web; 2.
Servidores de aplicação;

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

05/08/19 16/08/19

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

2. Servidores de
aplicação;

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

19/08/19 30/08/19

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

2. Servidores de
aplicação;

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

02/09/19 13/09/19

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

1. Servidores Web; 2.
Servidores de aplicação; Aula prática, lista de exercícios 16/09/19 27/09/19

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

1. Servidores Web; 2.
Servidores de aplicação;
3. Ambiente de
hospedagem de websites;

Aula teórica e prática. Estudo de
caso e observação 30/09/19 11/10/19

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

1. Servidores Web; 2.
Servidores de aplicação;
3. Ambiente de
hospedagem de websites;

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

14/10/19 25/10/19



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?QqFXfx 33489xdEwgNx 5x%3A_Sjf%23RXcj, 2/3

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

1. Servidores Web; 2.
Servidores de aplicação;
3. Ambiente de
hospedagem de websites;

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

28/10/19 08/11/19

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

1. Servidores Web; 2.
Servidores de aplicação;
3. Ambiente de
hospedagem de websites;

Aula prática e avaliação teórica 11/11/19 22/11/19

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

1. Servidores Web; 2.
Servidores de aplicação;
3. Ambiente de
hospedagem de websites;

Simulação de ambientes 25/11/19 06/12/19

1.1. Utilizar os recursos oferecidos pela rede, atendendo especificações e
necessidades dos usuários.; 2.1. Identificar e selecionar novas tecnologias em
ambientes distribuídos.; 3.1. Identificar e informar as necessidades dos
usuários em relação à segurança da rede conforme as políticas de acesso do
ambiente em uso.;

1. Servidores Web; 2.
Servidores de aplicação; Vídeo aula 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 as
arquiteturas de redes.

Avaliação Prática ; Lista de Exercícios ; Observação
Direta ; Recuperação ; Portfólio de Atividades ;
Trabalho/Pesquisa ; Participação em Aula ;

Atendimento às Normas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ; Execução do
Produto ; Pontualidade e Cumprimento de
Prazos ; Relacionamento de Conceitos ;

Identifica e distingue os diversos
tipos de estruturas de redes e suas
empregabilidades Identifica
tecnologias de comunicação

2. Analisar serviços e
funções de servidores
de rede.

Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Escrita ; Avaliação Prática
; Lista de Exercícios ; Observação Direta ; Participação em
Aula ; Portfólio de Atividades ; Recuperação ; Simulações
;

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

Identificar serviços e funções de
servidores, falhas e soluções para
problemas encontrados

3. Identificar os
sistemas operacionais
de redes, avaliando
suas possibilidades em
relação a serviços e
restrições.

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

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

Identificar serviços e funções de
servidores, falhas e soluções para
problemas encontrados Distinguir
e configurar sistemas operacionais
de redes, realizar configurações
pertinentes aos serviços pra rede

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 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

Preparo e correção de
avaliação

Aulas teóricas e
práticas, exercícios,

avaliação teórica
práticos

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)

Preparo de lista de
atividades

Aulas práticas, testes
e simulações

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Aulas práticas, testes
e simulações

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Preparo e correção de
avaliação, devolutiva

Aulas práticas, testes
e simulações,

avaliação prática
Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Aulas práticas, testes
e simulações

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)
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Apostila desenvolvida pelo professor com referência à sites e livros de Sistema Operacional Servidores e Redes de Computadores. Sistemas Operacionais: Microsoft
Windows Server 2008 R2 e Windows 10. Software Oracle VirtualBox para simulações.

Apostila e slides desenvolvidos pelo professor com referência à sites e livros do Sistema Operacional Windows Server; Laboratório de informática e software
VMware Workstation para realização de aulas práticas simuladas.

Material de domínio público, fornecido pelo professor
Gasparini, Anteu Fabiano Lúcio - Infra-Estrutura, Protocolos e Sistemas operacionais de LANs – Ed. Érica.
Livro: ”Redes de Computadores “– Andrew S. Tanenbaum – Editora: Campus.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Em duplas, pesquisar sobre protocolo GPS e suas empregabilidades, incluindo sistema de mapas do Google.

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: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET
Componente Curricular: Tecnologias e Linguagens para Banco de Dados II
Módulo: 3 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.

 
Implementar, estruturar e operar aplicativos em bancos de dados
Instalar, codificar, compilar e documentar websites e sistemas de informação para Internet.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Interpretar e implementar a modelagem de dados.
2. Desenvolver e administrar banco de dados.

Habilidades
1.1. Implementar as estruturas modeladas usando banco de dados.
2.1. Criar bases de dados.
2.2. Executar os comandos de manipulação de dados.
2.3. Realizar a administração e manutenção de banco de dados.

Bases Tecnológicas
1. Ambientes/ ferramentas de gerenciamento de bancos de dados
2. Instalação e configuração do banco de dados
3. Permissões de acesso ao banco de dados
4. Linguagem SQL:
4.1 create;
4.2 insert;
4.3 update;
4.4 delete;
4.5 select;
4.6 stored procedures;
4.7 triggers;
4.8 views
5. Software de apoio:
5.1 Linguagem SQL, MySQL

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

1.1. Implementar as estruturas
modeladas usando banco de dados.;

1. Ambientes/ ferramentas de gerenciamento de bancos
de dados; Apresentar bases tecnológicas e métodos de
avaliação.; Apresentar bases tecnológicas e métodos de
avaliação.;

Aula expositiva e dialogada.Atividade
em laboratório de informática. 22/07/19 02/08/19

1.1. Implementar as estruturas
modeladas usando banco de dados.;
2.1. Criar bases de dados.;

1. Ambientes/ ferramentas de gerenciamento de bancos
de dados; 2. Instalação e configuração do banco de dados;

Aula expositiva e dialogada. Atividade
em laboratório de Informática. Lista de
execícios no Classroom

05/08/19 16/08/19

1.1. Implementar as estruturas
modeladas usando banco de dados.;
2.1. Criar bases de dados.;

2. Instalação e configuração do banco de dados; 3.
Permissões de acesso ao banco de dados; 4. Linguagem
SQL:; 4.1 create;; 4.2 insert;;

Aula expositiva e dialogada. Corrigir
exercicios 19/08/19 30/08/19

2.1. Criar bases de dados.; 2.2.
Executar os comandos de manipulação
de dados.;

4. Linguagem SQL:; 4.1 create;; 4.2 insert;;
Aula expositiva e dialogada. Atividade

em laboratório de Informática. Lista de
execícios.

02/09/19 13/09/19

2.1. Criar bases de dados.; 2.2.
Executar os comandos de manipulação
de dados.;

4. Linguagem SQL:; 4.1 create;; 4.3 update;; 4.4
delete;;

Aula expositiva e dialogada. Atividade
em laboratório de Informática. Lista de
execícios. Avaliação conceitual

16/09/19 27/09/19

2.1. Criar bases de dados.; 2.2.
Executar os comandos de manipulação
de dados.;

4. Linguagem SQL:; 4.3 update;; 4.4 delete;; 4.5 select;;
4.6 stored procedures;;

Aula expositiva e dialogada. Atividade
em laboratório de Informática. Estudos
de caso e resolução de problemas

30/09/19 11/10/19

2.2. Executar os comandos de
manipulação de dados.; 4.4 delete;; 4.5 select;; 4.6 stored procedures;;

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

14/10/19 25/10/19

2.2. Executar os comandos de
manipulação de dados.;

4. Linguagem SQL:; 4.6 stored procedures;; 4.7
triggers;;

Aula expositiva e dialogada. Atividade
em laboratório de Informática.
Exercícios práticos

28/10/19 08/11/19

2.2. Executar os comandos de 4. Linguagem SQL:; 4.7 triggers;; 4.8 views; 5. Software Aula expositiva e dialogada. Atividade 11/11/19 22/11/19



03/09/2019 Imprimir PTD

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?putdrx 33257x_ycbrx 5xaHq%23pD%2C3.v, 2/3

manipulação de dados.; de apoio:; 5.1 Linguagem SQL, MySQL; em laboratório de Informática.
Observação Direta

2.2. Executar os comandos de
manipulação de dados.; 2.3. Realizar a
administração e manutenção de banco
de dados.;

4. Linguagem SQL:; 4.6 stored procedures;; 4.7
triggers;; 4.8 views; 5. Software de apoio:; 5.1 Linguagem
SQL, MySQL;

Aula expositiva e dialogada. Atividade
escrita em sala de aula 25/11/19 06/12/19

2.2. Executar os comandos de
manipulação de dados.; 2.3. Realizar a
administração e manutenção de banco
de dados.;

4. Linguagem SQL:; 4.6 stored procedures;; 4.7
triggers;; 4.8 views; 5. Software de apoio:; 5.1 Linguagem
SQL, MySQL;

Aula expositiva e dialogada. Atividade
em laboratório de Informática.
Atividades extras

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 e

implementar a
modelagem de
dados.

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

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

Saber interpretar e implementar
a modelagem de dados.

2. Desenvolver e
administrar banco de
dados.

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

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

Ter capacidade de desenvolver e
administrar banco de dados.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

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

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

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho

Atividades para
acolhimento e integração:

Aula Inagural com o diretor
Atividades para

acolhimento e integração:
Aula show com docentes do

curso 

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

professor

Elaborar PTD 22-Inicio de aulas do 2º
Semestre 

Agosto

Atividades voltadas para a
defasagem do ensino

aprendizagem (aplicação
da Avaliação diagnóstica)

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

da área e ex-alunos.
Atividades avaliativas e

recuperação

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

professor. Acompanhamento das
atividades planejadas pelos

professores

Atividade em
laboratório

Elaborar atividade
prática e 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
conceitual

Elaborar avaliação e
lista de exercícios

Reunião de Curso 30-
Conselho Intermediário

Outubro

Aprendizagem baseada em
Projetos - atividades

interdisciplinares. Visitas
técnicas. Atividades

avaliativas e recuperação
contínua;

Atividade em
laboratório

Elaborar atividade
prática e lista de

exercícios

Reunião de Curso 19-
Reunião Pedagógica

Novembro
Avaiação interna dos

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

Atividade em
laboratório

Elaborar atividade
prática e lista de

exercícios
Reunião de Curso

Dezembro
Avalições Finais .

Atividades avaliativas e
recuperação contínua;

Aplicar atividade extra Elaborar atividade
prática

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)
 
ALVES, Willian Pereira. Fundamentos de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Campus.
DAMAS, Luís. Sql - Structured Query Language, 6ª Ed. Editora LTC, 2007.
Documentação MySql. Disponível em <https://dev.mysql.com/doc/>
Projeto e Modelagem de Banco de Dados: Tradução da 5a Edição Livro por H.V. Jagadish e TOBY TEOREY
SQL: O guia essencial, manual de referência profissional, Rio de Janeiro, Editora Alta Books, 2010

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Desenvolver as atividades das listas de exercícios conforme cronograma de atividades e competências e habilidades assimiladas.

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
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