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ETEC  Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática   

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Informática Módulo:1º 

Componente Curricular:  Gestão de Sistemas Operacionais I 

C.H. Semanal: 03 Professor: Benedito José Santos 

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

Atribuições: 
• Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos.  
• Utilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas e 

apresentações, através de acesso local e remoto.  
 
Atividades: 

• Monitorar o desempenho de sistemas operacionais.  
• Escolher o aplicativo mais adequado para organizar e apresentar 

informações.  
 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Centro Paula Souza –  2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:  Gestão de Sistemas Operacionais III                           Módulo: 3º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
 
 

 
Identificar os serviços e funções de 
Sistemas Operacionais destinados a 
estações de trabalho, utilizando suas 
ferramentas e recursos em atividades de 
configuração e manipulação de arquivos.  

 
1 
 
 
 

 

 
Utilizar adequadamente os recursos dos Sistemas 

Operacionais.  
 
 

 

 
1 
 
 
 
 

 
Sistemas Operacionais:  
funções, tipos, utilização, formas de 
visualização e versões de diferentes Sistemas 
Operacionais (DOS, Windows e Linux)  
 

   
2 

 
 
 
 

 
Efetuar configurações nos Sistemas Operacionais.  
 

 
 
2 
 

 
DOS:  
Introdução ao DOS, comandos de 
gerenciamento de diretórios e arquivos, 
comandos de configuração de ambiente . 

   
3 
 
 
 

 
Identificar pastas e arquivos de uso comum, 

configurando o seu compartilhamento.  
 

 

 
3 
 

 
Windows – Área de Trabalho (ícones, barras, 
botão iniciar, janelas, ambiente, entre outros)  
 
 

   
 
 

 
 
 

 

 
4 

 
Introdução ao Linux. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  Gestão de Sistemas Operacionais III                           Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 - Utilizar adequadamente os 
recursos de hardware dos 
computadores.  
2 - Efetuar configurações nos 
Sistemas Operacionais 
3 - Identificar pastas e arquivos 
de uso comum, configurando o 

seu compartilhamento.  
 

1 Sistemas Operacionais:  
funções, tipos, utilização, formas 
de visualização e versões de 
diferentes Sistemas Operacionais 
(DOS, Windows e Linux)  

 

Apresentar os conceitos básicos sobre os 
Sistemas Operacionais em aulas expositivas e 
com a utilização de recursos computacionais. 

 
21/07 a 28/07 

1 - Utilizar adequadamente os 
recursos de hardware dos 
computadores.  
2 - Efetuar configurações nos 
Sistemas Operacionais 
3 - Identificar pastas e arquivos 
de uso comum, configurando o 

seu compartilhamento.  
 

2 DOS:  
Introdução ao DOS, comandos de 
gerenciamento de diretórios e 
arquivos, comandos de 
configuração de ambiente . 

Instalar o Sistema Operacional DOS em aulas 
práticas de laboratórios. 

 
04/08 a 27/08 

1 - Utilizar adequadamente os 
recursos de hardware dos 
computadores.  
2 - Efetuar configurações nos 
Sistemas Operacionais 
3 - Identificar pastas e arquivos 
de uso comum, configurando o 

seu compartilhamento.  
 

3 Windows – Área de Trabalho 
(ícones, barras, botão iniciar, 
janelas, ambiente, entre outros) 

Utilizar comandos do Sistema Operacional 
Windows em  aulas práticas de laboratórios. 

 
01/09 a 03/11 

 

 

Centro Paula Souza – 2014  
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1 - Utilizar adequadamente os 
recursos de hardware dos 
computadores.  
2 - Efetuar configurações nos 
Sistemas Operacionais 
3 - Identificar pastas e arquivos 
de uso comum, configurando o 

seu compartilhamento.  
 
 

4 Introdução ao Linux. 
 

 

Instalar o Sistema Operacional Linux, Configurar e 
utilizar os comandos; aulas expositivas e práticas 
de laboratórios. 

10/11 a 08/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Gestão de Sistemas Operacionais III                                         Módulo: 3º 
 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

 
1 Identificar os serviços e 
funções de Sistemas 
Operacionais destinados a 
estações de trabalho, 
utilizando suas ferramentas e 
recursos em atividades de 
configuração e manipulação 
de arquivos. 
 

Utilização dos comandos do 
sistema operacional. Exercícios participativos. 

 
 
Clareza e objetividade. 
 
 
 
 
 

Resolução dos problemas 
propostos. 

 
 
 
 
 
 
 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Rodrigues, Luciene Cavalcanti. Informática – Sistemas Operacionais e softwares 
aplicativos. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2010. 
Morimoto, Carlos. Entendendo e dominando o Linux. São Paulo, Digerati Books, 2004. 

Carmona, Tadeu. Treinamento prático em Linux. São Paulo: Digerati Books, 2005. 

 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Recuperação contínua será feita pela repetição de exercícios em sala de aula. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor:  Benedito José Santos 
Assinatura:                                                                                        Data:16/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

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

Prover sistemas de rotinas de segurança básica. 

Utilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas e apresentações. 

Executar tarefas de suporte e apoio à aplicativos básicos. 
 

Professor(es): Ailson Brito Santos 

Componente Curricular: Operação de Software Aplicativos 

Habilitação Profissional: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Qualificação: Auxiliar de Informática Módulo: 1º 

C.H. Semanal: 3 

Eixo Tecnológico:  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Município: CAPÃO BONITO Código: 124 

ETEC  DR. CELSO CHARURI 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente 
Curricular 
 
Componente Curricular: Operação de Software Aplicativos     Módulo: 1º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1  Selecionar  e 
operar programas de 
aplicação a partir da 
avaliação das 
necessidades do 
usuário. 
 
2 Organizar 
atividades de entrada 
e saída de dados de 
sistemas de 
informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Identificar e utilizar 
adequadamente os 
principais softwares 
aplicativos na 
resolução de 
problemas. 

 1 Operação e configuração de 
aplicativos básicos de computador 
(gerenciamento de arquivos, 
processadores de texto, planilhas, 
apresentações e Internet), softwares 
livres e proprietários, versões e 
compatibilidade: editor de texto: 
o quebra de seção, sumários, 
comentários, formatação de páginas e 
parágrafos, tabulação, cabeçalho e 
rodapé, mala direta, tabelas, 
marcadores e numeração, citações e 
bibliografia apresentações: 
o criação de slides, leiaute e design, 
animações, clipes de mídia, hyperlinks 
e botões, métodos para apresentações 
visuais planilhas eletrônicas: 
o formatação de células, configuração 
de página, gráficos, fórmulas e  
funções, ferramenta de dados, 
comentários,  referência, tabelas e 
gráficos dinâmicos, formatação 
condicional. 
Ferramentas de Apoio: 
Open Office, BR Office, 
Microsoft Office On-line, 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Operação de Software Aplicativos                                                         Módulo: 1º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 Identificar e utilizar 
adequadamente os 
principais softwares 
aplicativos na resolução 
de problemas, analisando 
seu funcionamento 

1 Operação e configuração 
de aplicativos básicos de 

computador. 
Selecionar programas de 

aplicação a partir da 
avaliação das 

necessidades do usuário. 

Aula expositiva da aplicação dos 
recursos e ferramentas dos 
aplicativos. Demonstrar efetuando 
exemplos. 

17/07   a   13/11 

2 Efetuar configurações 
nos softwares aplicativos. 

2 Gerenciamento de 
arquivos de processadores 
de texto, planilhas, 
apresentações e Internet. 
 

Demonstrar efetuando exemplos.  
20/11   a   11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Operação de Software Aplicativos                                                     Módulo: 1º  
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Selecionar programas de 
aplicação a partir da 
avaliação das 
necessidades do 
usuário. 
 
 
 
 
 
 
Organizar atividades de 
entrada e saída de 
dados de sistemas de 
informação. 

Executa corretamente os 
exercícios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executa tarefas 

 
Exercícios de fixação. 
 
Trabalhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercícios de fixação. 

Executa corretamente os 
exercícios sem consultar 
apostila ou colega. 
 
Auxilia colegas com 
dificuldade. 
 
Responde corretamente 
as questões. 
 
 
 
 
Executa tarefas conforme 
orientação e criatividade. 

Entrega exercícios 
corretamente e no prazo 
estabelecido. Executa 
todas as listas de 
exercício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executa tarefas 
corretamente. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
LIVRO WORD 2003 CURSO BÁSICO & RÁPiDO 
Editora: Axcel Books  Autor: JOAO BATISTA DE JESUS 
 
Microsoft Office Excel 2003 Passo a Passo  
Editora: Bookman  
Autor: CURTIS FRYE 
 
Excel Avançado  
 
Editora: Digerati Books  
Autor: ROBERT MARTIN 
 
Power Point 2000  
 
Editora: Komedi  
Autor: KOMEDI 
 
Apostila com orientações e exercícios 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação contínua - Desenvolvimento de trabalhos práticos em laboratório com 
acompanhamento.  

VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Ailson Brito Santos 
Assinatura:                                                                                      Data: 16 / 07 / 2014 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador(a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014      

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

Centro Paula Souza –  2014 



 
 
 
 

 
 
 

Centro Paula Souza –  2014 



 

  

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das competências 
previstas nesse componente curricular. 
Instalar, codificar, compilar e documentar programas e sistemas de informação. 

Prover sistemas de rotinas de segurança. 

Utilizar aplicativos e linguagens na elaboração de documentos, planilhas, 
apresentações e páginas na Web. 

Executar tarefas de suporte técnico, apoio e treinamento aos usuários. 

Desenvolver interface gráfica. 

Aplicar critérios de navegação em sistemas e aplicações. 

Codificar programas orientados a objetos  e estruturados. 

Testar programas orientados a objetos e estruturados. 

Documentar sistemas e aplicações orientados a objetos e estruturados. 
 

Administração Central 
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Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Professor(es): Ailson Brito Santos 

Componente Curricular: Técnicas de Programação para Internet 

Habilitação Profissional: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Qualificação: TÉCNICO EM INFORMÁTICA Módulo: 1º 

C.H. Semanal: 3 

Eixo Tecnológico:  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Município: CAPÃO BONITO Código: 124 

ETEC  DR. CELSO CHARURI 

Centro Paula Souza – 2014 



 

 

 
 

 
 
 
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente 
Curricular 
 
Componente Curricular: Técnicas de Programação para a Internet        Módulo: 1º 
 
 

Nº 
 

Competências 
 

Nº 
 

Habilidades 
 

Nº 
 

Bases Tecnológicas 
1 Interpretar e 

desenvolver páginas 
para Web. 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Coletar dados e 
informações de usuários para 
elaboração de páginas para 
Internet. 
 
1.2. Utilizar adequadamente 
ferramentas para desenvolver 
páginas de Internet. 
 
1.3. Aplicar as técnicas e 
normas internacionais (W3C) 
no desenvolvimento de 
páginas para Internet. 

 1. Introdução aos 
Navegadores Web 
2. Estrutura básica do HTML: 
Declaração de Tipo de 
Documento (DocType 
Declaration); criação de 
comentários; lista de Metatags; 
atributos e especificações. 
3. Definição dos conceitos de 
HTML: 
publicação do documento, 
comandos formatações e 
separadores; 
formatações frases e 
cabeçalho; propriedades: 
bordas, cor de fundo 
(background e foreground), 
fonte, cor, tamanho, família 
listas:ordenadas, não 
ordenadas e de 
termos/definições 
4. Formulários (Forms): ações 
(action); 
objetos (text, password, 
hidden, textarea, select, 
checkbox, radio, buttons) 
5. Folha de estilo em cascata 
(Cascading Style Sheets – 
CSS): atributo, classe, 
propriedade, cores 
(padronização de cores para 
Web (RGB e Hexadecimal),  
criação de comentários em 
CSS);  
link para uma folha de estilo 
externa; propriedades de folha 
de estilo 
(class e identification) 
6. Conceito de Tableless: div, 
imagens, bordas, link, 
propriedades, abreviações, 
espaçamentos (internos e 
externos) e medidas 
reconhecidas (px, pt, e mm, 
cm, %, em) pelo CSS  
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7. Inserção de links: internos e 
externos, formatação dos links 
em CSS; 
inserção de imagens; 
formatando listas com 
propriedades CSS: ordenadas, 
não ordenadas e de 
termos/definições 
 
8. Conceito de Frames: 
implementação e propriedades 
com CSS 
9. Criação de Layouts em 
camadas (tableless) e modelos 
de formatação 
 visual em CSS (display, 
position, float, clear, etc.) 
10. Sintaxe do Javascript: in-
line, interno 
e externo; comentários em 
javascript: 
na linha e em bloco criação de 
variáveis em javascript; objeto 
document e método write; 
concatenação em javascript; 
objeto 
 window e métodos (alert, 
open, prompt, close, comfirm) 
em javascript;  
operadores lógicos, aritméticos 
e relacionais em javascript 
11. Estruturas de Controle: 
Sequencial; Condicional; 
Repetição 
12. Utilização de funções 
prédefinidas 
e criação de funções em 
javascript 13. Utilização de 
Métodos e Eventos em 
Javascript 
14. Validação de Formulários 
em 
Javascript 
Ferramentas de Apoio: Bloco 
de Notas, Notepad ++, HTML 
KIT, entre outras. 
versões indicadas: o HTML 
5.0 e CSS 3.0 ou superiores 

Centro Paula Souza – 2014 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Técnicas de Programação para a Internet  Módulo: 1º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* 

Procedimentos 
Didáticos 

Cronograma / 
Dia e Mês 

1.1. Coletar dados e 
informações de usuários 
para elaboração de 
páginas para Internet. 

1. Introdução aos Navegadores Web 
 
2. Estrutura básica do HTML: 
Declaração de Tipo de Documento 
(DocType Declaration); criação de 
comentários; lista de Metatags; atributos 
e especificações. 
 
3. Definição dos conceitos de HTML: 
publicação do documento, comandos 
formatações e separadores; 
formatações frases e cabeçalho; 
propriedades: 
bordas, cor de fundo (background e 
foreground), fonte, cor, tamanho, família 
listas:ordenadas, não ordenadas e de 
termos/definições 

Exposição da 
formatação das páginas 

 
 23/07  a   06/08 
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Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* 

Procedimentos 
Didáticos 

Cronograma / 
Dia e Mês 

1.2. Utilizar 
adequadamente 
ferramentas para 
desenvolver páginas de 
Internet. 

4. Formulários (Forms): ações (action); 
objetos (text, password, hidden, 
textarea, select, checkbox, radio, 
buttons) 
5. Folha de estilo em cascata 
(Cascading Style Sheets – CSS): 
atributo, classe, 
propriedade, cores (padronização de 
cores para Web (RGB e Hexadecimal), 
criação de comentários em CSS);  
link para uma folha de estilo externa; 
propriedades de folha de estilo (class e 
identification) 
6. Conceito de Tableless: div, imagens, 
bordas, link, propriedades, abreviações, 
espaçamentos (internos e externos) e 
medidas reconhecidas (px, pt, e mm, 
cm, %, em) pelo CSS  
7. Inserção de links: internos e externos, 
formatação dos links em CSS; 
inserção de imagens; formatando listas  
com propriedades CSS: ordenadas, não 
ordenadas e de termos/definições 
8. Conceito de Frames: implementação 
e propriedades com CSS 
9. Criação de Layouts em camadas 
(tableless) e modelos de formatação 
 visual em CSS (display, position, float, 
clear, etc.) 

Apresentação e 
exemplificação de 

estruturas de comandos 
Javascript. 

 
13/08  a  01/09 

1.3. Aplicar as técnicas 
e normas internacionais 
(W3C) no 
desenvolvimento de 
páginas para Internet. 

10. Sintaxe do Javascript: in-line, interno 
e externo; comentários em javascript: 
na linha e em bloco criação de variáveis 
em 
javascript; objeto document e método 
write; concatenação em javascript; 
objeto 
 window e métodos (alert, open, prompt, 
close, comfirm) em javascript;  
operadores lógicos, aritméticos e 
relacionais em javascript 
11. Estruturas de Controle: 
Sequencial; Condicional; Repetição 
12. Utilização de funções prédefinidas 
e criação de funções em javascript 13. 
Utilização de Métodos e Eventos em 
Javascript 
14. Validação de Formulários em 
Javascript 
Ferramentas de Apoio: Bloco de 
Notas, Notepad ++, HTML KIT, entre 
outras. 

Execução 
desenvolvimento de 
códigos para 
programação para 
WEB. 
 
Desenvolvimento de 
formulários junto com 
os alunos.  
Apresentação e 
execução de padrões 
dinâmicos. 

08/09   a   10/12 

 

Centro Paula Souza – 2014 



 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Técnicas de Programação para a Internet Módulo: 1º 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Interpretar e desenvolver 
páginas para Web. 

Execução dos 
exercícios de 
fixação. 
 
 
 
 
Executa 
trabalhos 

Exercícios de fixação 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos no 
laboratório 

Execução dos 
exercícios de 
fixação conforme 
orientação 
 
 
 
Executa trabalhos 
com habilidade e 
criatividade 
 
 
 
 
 
 
 

Executa tarefas 
conforme 
determinado e no 
prazo especificado. 
 
 
 
Efetua trabalhos 
com desempenho 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Material extraído da internet. 
 

Microsoft Project 2007 Gestão e Desenvolvimento de Projetos 
MOREIRA, Maurício; BERNARDES, Silva 2ª Edição Editora Érica 
 
DREAMWEAVER CS4 
Editora VISUAL BOOKS 
SILVANA TAUHATA YNEMINE  
 
 
CRIANDO PÁGINAS WEB COM CSS - SOLUÇÕES AVANÇADAS PARA PADRÕES WEB 
Editora Pearson / Prentice Hall (Grupo Pearson)  
ANDY BUDD, CAMERON MOLL E SIMON COLLISON 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação contínua - Desenvolvimento de trabalho extra com acompanhamento. 

VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Ailson Brito Santos 

 
Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador(a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014      
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ETEC Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico:Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Auxiliar de Informática Módulo: 1º 

Componente Curricular: Instalação e Manutenção de Computadores 

C.H. Semanal: 02 Professor: Luciano Maia Lisboa 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Prover sistemas de rotinas de segurança básica.  
Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos.  
Especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos.  
Identificar a estrutura e funcionamento da Gestão Empresarial na Informática.  
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Centro Paula Souza – 2014 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        (Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 
 
Componente Curricular: Instalação e Manutenção de Computadores        Módulo: 1 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
1 

Identificar normas e procedimentos de 
utilização de computadores. 

 
1 

Aplicar normas e procedimentos de instalação e 
segurança de equipamentos de informática.  

 
1 

Normas e procedimentos para utilização dos 
laboratórios de informática. 

2 Identificar a origem de falhas no 
funcionamento de computadores, 
periféricos e softwares , avaliando seus 
efeitos. 

 
 
2 

Identificar as conexões entre as partes que 
integram o computador.  

 
2 
 

Sistemas numéricos decimais, binário e 
hexadecimal. 

 
3 

Avaliar características técnicas, propondo 
equipamentos e componentes de acordo 
com parâmetros de custos e benefícios, 
atendendo as necessidades do usuário.  

 
3 

Instalar e configurar computadores e seus 
periféricos utilizando softwares e ferramentas de 
montagem e conexão de suas partes, 
interpretando orientações dos manuais.  

 
 
3 
 

Noções de segurança, instalação elétrica e 
aterramento  

 
4 

Identificar as origens de falhas no 
funcionamento de computadores, 
periféricos, e softwares, especificando as 
soluções adequadas suas falhas. 

 
4 

Adequar programas e sistema operacional às 
necessidades do usuário.  

 
4 

Princípios de funcionamento de 
processadores, memórias e características 
dos equipamentos internos e externos.  

    5 Conexão física e instalação de programas 
para equipamentos externos e internos 
(mouse, impressora, teclado, vídeo, modem, 
rede, etc;) ( vide anexo ferramentas de apoio).  
 

    6 Instalação e desinstalação de softwares. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Instalação e Manutenção de Computadores        Módulo: 1 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
1. Aplicar normas e procedimentos 
de instalação e segurança de 
equipamentos de informática.  
 

1. Normas e procedimentos para 
utilização dos laboratórios de 
informática  

Aula teórica e expositiva. 23/07 a 20/08 

2. Identificar as conexões entre as 
partes que integram o computador.  

 
2. Sistemas numéricos decimais, 
binário e hexadecimal.  
 

Aula teórica e expositiva e pesquisas. 27 /07 a 17/09 

3. Instalar e configurar 
computadores e seus periféricos 
utilizando softwares e ferramentas 
de montagem e conexão de suas 
partes, interpretando orientações 
dos manuais.  

3. Princípios de funcionamento de 
processadores, memórias e 
características dos equipamentos 
internos e externos  

Aula teórica, prática e desenvolvimento de pesquisas. 24/09 a 22/10 

 
4. Adequar programas e sistema 
operacional às necessidades do 
usuário.  
 

4. Conexão física e instalação de 
programas para equipamentos 
externos e internos (mouse, 
impressora, teclado, vídeo, modem, 
rede, etc;) ( vide anexo ferramentas 
de apoio)  
 

 
Aula teórica, prática e desenvolvimento de pesquisas. 
 
 

29/10 a 12/11 

 
5. Instalação e desinstalação de 
softwares  
 

Aula teórica, prática e desenvolvimento de pesquisas. 19/11 a 10/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Instalação e Manutenção de Computadores        Módulo: 1 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Identificar normas e 
procedimentos de utilização 
de computadores.  

 

2. Identificar a estrutura dos 
componentes de 
computadores e seus 
periféricos, analisando o 
funcionamento e 
relacionamento entre eles.  

 

3. Avaliar características 
técnicas, propondo 
equipamentos e componentes 
de acordo com parâmetros de 
custos e benefícios, 
atendendo as necessidades 
do usuário.  

 
4. Identificar as origens de falhas 
no funcionamento de 
computadores, periféricos, e 
softwares, especificando as 
soluções  

Interpretação da escrita técnica 
adequada. 
 
 
 
Utilização de técnicas adequadas 
 
 
 
 
 
 
 
Entendimento e interpretação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimento do processo de 
funcionamento dos equipamentos 

Atividade prática e avaliação 
teórica. 
 
 
 
Prova prática. 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho em grupo e pesquisa 
ao material didático. 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho individual e em grupo. 

 

Interpretação de textos e  
normas. Compreender o 
conteúdo e as Bases 
Tecnológicas.  
 
Utilização de parâmetros 
técnicos emprego coerente do 
conteúdo desenvolvido. 
 
 
 
 
 
Organização, coerência, 
Aplicação de teoria em uso 
prático. 
 
 
 
 
 
 
Organização, coerência, 
Aplicação de teoria em uso 
prático. 
 

 

Aplicar e seguir as normas nas 
atividades do dia-dia. 
 
 
 
Raciocínio lógico para resolver 
problemas e encontrar soluções 
aplicando o conhecimento 
técnico 
 
 
 
 
Resolução de problemas 
cotidianos aplicando soluções 
desenvolvidas em grupo. 
 
 
 
 
 
 
Resolução de problemas 
cotidianos corrigindo o 
funcionamento dos 
computadores. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila Oficina Virtual (Vasconcelos, Laércio). 

Pesquisas na Internet-sites: (Clube do Hardware, Guia do Hardware,  
Apostilando.com e 4 Shared). 
Livro: Informática – Conceitos e Aplicações 
 
VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 
Recuperação Continua: Acompanhamento individual, exercícios, trabalhos em sala, 
tira dúvidas e desenvolvimento de projetos. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Luciano Maia Lisboa 
Assinatura:                                                                                        Data: 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Área deverá verificar se o 
planejamento do professor está coadunado ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial no que 
está definido para este Componente Curricular. 

Nome da coordenadora: Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
1- Identificar problemas de lógica. 

2 – Desenvolver algoritmos. 

3 – Chegar a conclusões/ determinar soluções. 

4 – Desenvolver programas (aplicativos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETEC Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Auxiliar de Informática Módulo: 1 

Componente Curricular: Lógica de Programação 

C.H. Semanal: 5 Professor: José Antonio Castanho de Almeida 

 
Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
                (Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 
 
Componente Curricular: Lógica de Programação                                                                                                   Módulo: 1° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 Desenvolver e interpretar algoritmos, 
fluxogramas e pseudocódigos para 
codificar programas.  
 

1 
 
 
2 

Identificar situações problema, propondo soluções 
computacionais.  
 
 Utilizar técnicas de programação estruturada, 
através de modelos, pseudocódigos e ferramentas.  

 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 

Introdução à Lógica de Programação:  
conceitos básicos;  
construção de algoritmos:  
o fluxogramas e pseudocódigos  
 
Definição e criação de Variáveis e 
Constantes  
 
Operadores Aritméticos e Expressões 
Aritméticas  
 
Operadores Relacionais  
 
Operadores Lógicos e Expressões Lógicas  
 
Comandos de Entrada, Processamento e 
Saída  
 
Funções pré-definidas  
 
Estruturas de Controle:  

• Sequencial;  
• Condicional;  
• Repetição  

Vetores e Matrizes  

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Lógica de Programação                                                                                                   Módulo: 1° 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1- Identificar situações problema, 
propondo soluções 
computacionais.  
2 - Utilizar técnicas de 
programação estruturada, através 
de modelos, pseudocódigos e 
ferramentas.  

1. Introdução à Lógica de 
Programação: 
conceitos básicos;  
construção de algoritmos:  
o fluxogramas e pseudocódigos  
 

Aulas expositivas em sala. 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Aulas práticas em laboratório de informática com 
recurso multimídia 

18/07 – 01/08 

1- Identificar situações problema, 
propondo soluções 
computacionais.  
2 - Utilizar técnicas de 
programação estruturada, através 
de modelos, pseudocódigos e 
ferramentas.  
 
 

2. Definição e criação de Variáveis e 
Constantes  
 

Aulas expositivas em sala. 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Aulas práticas em laboratório de informática com 
recurso multimídia 

05/08 – 15/08 

1- Identificar situações problema, 
propondo soluções 
computacionais.  
2 - Utilizar técnicas de 
programação estruturada, através 
de modelos, pseudocódigos e 
ferramentas.  
 
 

6. Comandos de Entrada, 
Processamento e Saída  

Aulas expositivas em sala. 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Aulas práticas em laboratório de informática com 
recurso multimídia 

19/08 – 22/08 
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1- Identificar situações problema, 
propondo soluções 
computacionais.  
2 - Utilizar técnicas de 
programação estruturada, através 
de modelos, pseudocódigos e 
ferramentas.  
 
 

3. Operadores Aritméticos e 
Expressões Aritméticas  
 

Aulas expositivas em sala. 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Aulas práticas em laboratório de informática com 
recurso multimídia 

26/08 – 09/09 

1- Identificar situações problema, 
propondo soluções 
computacionais.  
2 - Utilizar técnicas de 
programação estruturada, através 
de modelos, pseudocódigos e 
ferramentas.  
 
 

5. Operadores Lógicos e Expressões 
Lógicas  

Aulas expositivas em sala. 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Aulas práticas em laboratório de informática com 
recurso multimídia 

12/09 - 23/09 

1- Identificar situações problema, 
propondo soluções 
computacionais.  
2 - Utilizar técnicas de 
programação estruturada, através 
de modelos, pseudocódigos e 
ferramentas.  
 
 

4. Operadores Relacionais  
 

Aulas expositivas em sala. 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Aulas práticas em laboratório de informática com 
recurso multimídia 

26/09 – 14/10 
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1- Identificar situações problema, 
propondo soluções 
computacionais.  
2 - Utilizar técnicas de 
programação estruturada, através 
de modelos, pseudocódigos e 
ferramentas.  
 
 

7. Funções pré-definidas  
 

Aulas expositivas em sala. 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Aulas práticas em laboratório de informática com 
recurso multimídia 

 17/10 - 24/10 

1- Identificar situações problema, 
propondo soluções 
computacionais.  
2 - Utilizar técnicas de 
programação estruturada, através 
de modelos, pseudocódigos e 
ferramentas.  
 
 

8. Estruturas de Controle:  
• Sequêncial;  
• Condicional;  
• Repetição  

 

Aulas expositivas em sala. 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Aulas práticas em laboratório de informática com 
recurso multimídia 

31/10 – 14/11 

1- Identificar situações problema, 
propondo soluções 
computacionais.  
2 - Utilizar técnicas de 
programação estruturada, através 
de modelos, pseudocódigos e 
ferramentas.  
 
 

9. Vetores e Matrizes  
 

Aulas expositivas em sala. 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Aulas práticas em laboratório de informática com 
recurso multimídia 

18/11 - 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Lógica de Programação                                                                                                   Módulo: 1° 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Desenvolver e interpretar 
algoritmos, fluxogramas e 
pseudocódigos para codificar 
programas  
 
1. Desenvolver e interpretar 
algoritmos, fluxogramas e 
pseudocódigos para codificar 
programas  
 
1. Desenvolver e interpretar 
algoritmos, fluxogramas e 
pseudocódigos para codificar 
programas  
 
1. Desenvolver e interpretar 
algoritmos, fluxogramas e 
pseudocódigos para codificar 
programas especificações para 
codificar programas. 

Escrita técnica adequada. 
 
 
 
 
Utilização de técnicas adequadas 
 
 
 
 
Entendimento e interpretação. 
 
 
 
 
Criatividade, uso de técnicas e 
processos 

Prova dissertativa. 
 
 
 
 
Prova prática. 
 
 
 
 
Trabalho em grupo. 
 
 
 
 
Trabalho individual. 
 

Interpretação de textos. 
Compreender o conteúdo e as 
Bases Tecnológicas.  
 
Utilização de parâmetros 
técnicos emprego coerente do 
conteúdo desenvolvido. 
 
 
 
Organização, coerência, 
Aplicação de teoria em uso 
prático. 
 
 
Organização, coerência, 
Aplicação de teoria em uso 
prático. 

Desenvolver algoritmos 
aplicando a escrita técnica, 
demonstrando coerência com o 
conteúdo. 
 
Raciocínio lógico para resolver 
problemas e desenvolver 
aplicativos empregando a lógica 
de programação. 
 
Resolução de problemas 
cotidianos aplicando soluções 
computacionais em grupo. 
 
 
Resolução de problemas 
cotidianos aplicando soluções 
computacionais individualmente. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Sáliba, Walter Luiz Caram – Técnicas de Programação – ed. Makron 
Books. 
Apostilas (criadas pelo professor e extraídas da internet). 

Rinaldi, Roberto – Turbo pascal 7.0 – Editora Érica. 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação Continua: Acompanhamento individual, exercícios, trabalhos em sala, 
tira dúvidas, desenvolvimento de projetos, trabalhos individuais, trabalhos em 
grupo, lista de exercícios. 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: José Antonio Castanho de Almeida 
Assinatura:                                                                                        Data: 29/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome da coordenadora: Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data: 29/07/2014 
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ETEC: Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Informática Módulo: 1º 

Componente Curricular: Análise de Sistemas 

C.H. Semanal: 02 Professor: 1. Wilton Moreira Ferraz Junior 

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

Testar programas estruturados aplicando lógica de programação. 
Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas. 
Demonstrar raciocínio lógico e criatividade. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 
 

Ensino Técnico 
 

 



 
______________________________________________________________________________________ 

 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 
II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Análise de Sistemas                                                                                                  Módulo: 1º 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 Contextualizar e aplicar técnicas de modelagem 
de dados para desenvolvimento de projetos de 
sistemas. 

1.1 Identificar técnicas de modelagem de sistemas. 
1 Conceito de Engenharia de Sistemas 

 . 1.2 Coletar requisitos de usuários e sistemas. 2 Conceito de Análise de Sistema Estruturado 

  1.3 Coletar requisitos de usuários e sistemas. 3 Estudo de viabilidade 

    4 Especificação de requisitos:  
• Princípios; requisitos funcionais e não 

funcionais;  
• Requisitos de usuário e sistema;  
• Técnicas para levantamento de requisitos: 

o Brainstorm, entrevista, questionários, 
observação, análise de texto, 
aprendizagem com o usuário e 
reutilização de requisitos prototipação; 
modelos e padrões 

    5 Modelagem e arquitetura:  
• Conceitos;  
• Modelagem de contexto;  
• Modelagem de comportamento 

    6 Fluxo de dados:  
• Processo;  
• Fluxo de informação;  
• Transformações e transações 
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    7 Dicionário de Dados 

    8 Diagrama de Fluxo de Dados 

    9 Diagrama de Estado e Contexto 

    10 Conceitos básicos de modelagem de objetos:  
• Classificação, generalização, agregação e 

associação. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Análise de Sistemas                                                                                              Módulo: 1º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimento Didáticos Cronograma / 
Dia e Mês 

1.1. Identificar técnicas de modelagem 
de sistemas. 

Competência n.º 1 
1. Conceito de Engenharia de Sistemas 
2. Conceito de Análise de Sistema Estruturado 
3. Estudo de viabilidade 

 Aulas teóricas e Práticas utilizando estudos 
de casos para aplicação de conceitos 
estudados 

 
18/07 a 15/08 

1.2. Coletar requisitos de usuários e 
sistemas.  

Competência n.º 1 
4. Especificação de requisitos:  
• Princípios;  
• Requisitos funcionais e não funcionais;  
• Requisitos de usuário e sistema;  
• Técnicas para levantamento de requisitos: 

o Brainstorm, entrevista, 
questionários, observação, 
análise de texto, aprendizagem 
com o usuário e reutilização de 
requisitos prototipação;  

• Modelos e padrões 

Aulas teóricas e Práticas utilizando estudos 
de casos para aplicação de conceitos 
estudados 

22/08 a 26/09 
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1.2. Coletar requisitos de usuários e 
sistemas. 

Competência n.º 1 
5. Modelagem e arquitetura:  

• Conceitos;  
• Modelagem de contexto;  
• Modelagem de comportamento 

Aulas teóricas e Práticas utilizando estudos 
de casos para aplicação de conceitos 
estudados 

10/10 a 7/11 

1.2. Coletar requisitos de usuários e 
sistemas. 

1.3. Modelar sistemas de acordo com 
as especificações. 

Competência n.º 1 
6. Fluxo de dados:  
Processo;  
Fluxo de informação;  
Transformações e transações 
7. Dicionário de Dados 
8. Diagrama de Fluxo de Dados 
9. Diagrama de Estado e Contexto 

Aulas teóricas e Práticas utilizando estudos 
de casos para aplicação de conceitos 
estudados 

14/11 a 28/11 

1.2. Coletar requisitos de usuários e 
sistemas. 

1.3. Modelar sistemas de acordo com 
as especificações. 

Competência n.º 4 
10. Conceitos básicos de modelagem de 
objetos:  

• Classificação, generalização, 
agregação e associação 

Aulas teóricas e Práticas utilizando estudos 
de casos para aplicação de conceitos 
estudados 

05/12 a 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Análise de Sistemas                                                                     Módulo: 1º 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Contextualizar e aplicar técnicas 
de modelagem de dados para 
desenvolvimento de projetos de 
sistemas. 

Utilizar de forma eficiente técnicas 
de modelagem de sistemas. 

Estudo de Caso para análise 
inicial de viabilidade  

Organização e desenvolvimento 
em grupo e individualmente. 

Demonstrar domínio dos 
conceitos e técnicas de Análise 
de Sistemas 

Contextualizar e aplicar técnicas 
de modelagem de dados para 
desenvolvimento de projetos de 
sistemas. 

Utilizar de forma eficiente técnicas 
de modelagem de sistemas. 

Construção lista de requisitos 
funcionais e não funcionais 
baseados em estudo de caso 

Organização e desenvolvimento 
em grupo e individualmente. 

Apresentar lista de requisitos 
funcionais e não funcionais 
condizentes com o estudo de 
caso estudado  

Contextualizar e aplicar técnicas 
de modelagem de dados para 
desenvolvimento de projetos de 
sistemas. 

Utilizar de forma eficiente técnicas 
de modelagem de sistemas. 

Construir questionários de 
pesquisa junto a grupos de 
usuários 

Organização e desenvolvimento 
em grupo e individualmente. 

Apresentar questionários que 
sejam condizentes com o estudo 
de caso estudado 

Contextualizar e aplicar técnicas 
de modelagem de dados para 
desenvolvimento de projetos de 
sistemas. 

Utilizar de forma eficiente técnicas 
de modelagem de sistemas. 

Construir Diagramas de Fluxo 
de Dados nível 0 e nível 1 

Organização e desenvolvimento 
em grupo e individualmente. 

Apresentar diagramas que sejam 
condizentes com o estudo de 
caso estudado 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila desenvolvida pelo professor. 

Apresentação em PowerPoint elaborada pelo professor 

GANE, Chris & Sarson Trish. Análise Estruturada de Sistemas. 12ª Ed. Rio de Janeiro, LTC, 
1983. 

 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/ 
dificuldades de aprendizagem) 
 
Revisão do conteúdo, esclarecimento de dúvidas, exercícios complementares, 
acompanhamento individual do aluno com dificuldades. 

 
VII– Identificação: 

Nome do professor (a): Wilton Moreira Ferraz Junior 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador (a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 
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Etec  

Etec: Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Média de Técnico em Informática 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Informática 

Componente Curricular: Técnicas e Linguagens para Banco de Dados I 

Módulo: 1 C. H. Semanal: 03 

Professor: Luiz Felipe de Carvalho Kriechle 

 
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
Identificar e analisar modelos de banco de dados. 
Contextualizar estruturas de bancos de dados. 
Interpretar conceitos de banco de dados. 
Abstrair os dados, gerando informações. 
Investigar situações problemas, propondo soluções de modelagem de banco de dados.  

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Técnicas e Linguagens para Bancos de Dados     Módulo: 1 
 
                                                                                                            
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. Contextualizar, investigar e desenvolver modelo 
para aplicação em banco de dados. 

1.1. 
 
 
1.2. 
 
1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coletar dados sobre informações que devam ser 
armazenadas em banco de dados. 
 
Selecionar de forma organizada as informações. 
 
Aplicar as técnicas de modelagem na elaboração de 
banco de dados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução a banco de dados:  
História, definição, importância dos sistemas de 
bancos de dados nas organizações. 
 
Projeto de banco de dados:  
• Características de SGBD (Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados);  
• Modelo conceitual;  
• Modelo lógico – Regras de Derivação e 

Regras de Restrição – DER e MER;  
• Dicionário de Dados 
 
Metodologia CASE:  
• Definição de ferramentas CASE (Computer-

Aided Software Engineering);  
• Utilização de ferramenta CASE para 

modelagem de dados. 
 
Modelo Lógico: Entidade: 
• Classificações de Entidades; 
• Representações de Entidades Atributos: 
• Classificações de Atributos; 
• Representações de Atributos Identificar e 

modelar Entidades;  
• Distinguir Atributos e Entidades;  
• Analisar e modelar Atributos;  
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5. 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 

• Relacionamentos;  
• Representação gráfica de entidades, 

atributos e relacionamentos;  
• Grau de relacionamento (binário/ ternário);  
• Comparação entre relacionamentos 
 
Tipos de Restrições de Integridade:  
Integridade Relacional; 
Integridade Referencial 
 
Grau de cardinalidade 
 
Autorrelacionamento (Reflexivo ou Recursivo) 
 
Especialização e generalização (superclasses e 
subclasses, supertipo e subtipos). 
 
Domínio. 
 
Tabelas. 
 
Projeto lógico de banco de dados. 
 
Normalização de tabelas. 
 
Aplicação das formas normais (1, 2, 3 e 4). 
 
Forma normal de boyce/ codd (FNBC) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Tecnicas e Linguagens para Banco de Dados I           Módulo: 1                                                                                                        
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Coletar dados sobre 
informações que devam 
ser armazenadas em 
banco de dados. 

 
1.2. Selecionar de forma 

organizada as 
informações. 

 
1.3. Aplicar as técnicas de 

modelagem na elaboração 
de banco de dados. 

Competência n.º 1 
1. Introdução a banco de dados: 

• História, definição, importância dos 
sistemas de bancos de dados nas 
organizações. 

2. Projeto de banco de dados: 
• Características de SGBD (Sistema 

de Gerenciamento de Banco de 
Dados); 

• Modelo conceitual; 
• Modelo lógico – Regras de Derivação 

e Regras de Restrição – DER e 
MER; 

• Dicionário de Dados 

Aulas teóricas e práticas utilização de 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados; 
Exposição de Modelos reais de Bancos 
de Dados, para uma melhor 
assimilação do Conteúdo estudado. 

 
22 / 07 a 19 / 08 
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1.1. Coletar dados sobre 
informações que devam 
ser armazenadas em 
banco de dados. 

 
1.2. Selecionar de forma 

organizada as 
informações. 

 
1.3. Aplicar as técnicas de 

modelagem na elaboração 
de banco de dados 

Competência n.º 1 
3. Modelo Lógico:  

• Entidade: 
• Classificações de Entidades; 
• Representações de Entidades  

• Atributos: 
• Classificações de Atributos; 
• Representações de Atributos 
• Identificarem e modelar 

Entidades;  
• Distinguir Atributos e 

Entidades;  
• Analisar e modelar Atributos;  
• Relacionamentos;  
• Representação gráfica de 

entidades, atributos e 
relacionamentos;  

• Grau de relacionamento 
(binário/ ternário);  

• Comparação entre 
relacionamentos 

Aulas teóricas e práticas utilização de 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados; 
Exposição de Modelos reais de Bancos 
de Dados, para uma melhor assimilação 
do Conteúdo estudado. 

 
26 / 08 a 23 / 09 

1.1. Coletar dados sobre 
informações que devam 
ser armazenadas em 
banco de dados. 

 
1.2. Selecionar de forma 

organizada as 
informações. 

 
1.3. Aplicar as técnicas de 

modelagem na elaboração 
de banco de dados 

Competência n.º 1 
4. Tipos de Restrições de Integridade:  

• Integridade Relacional;  
• Integridade Referencial 

5. Grau de cardinalidade 
6. Autorrelacionamento (Reflexivo ou 

Recursivo) 
7. Especialização e generalização 

(superclasses e subclasses, supertipo e 
subtipos) 

Aulas teóricas e práticas utilização de 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados; 
Exposição de Modelos reais de Bancos 
de Dados, para uma melhor assimilação 
do Conteúdo estudado. 

 
23 / 09 a 21 / 10 
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1.1. Coletar dados sobre 

informações que devam 
ser armazenadas em 
banco de dados. 

 
1.2. Selecionar de forma 

organizada as 
informações. 

 
1.3. Aplicar as técnicas de 

modelagem na elaboração 
de banco de dados 

Competência n.º 1 
8. Aplicação das formas normais (1, 2, 3 e 

4) 
9. Forma normal de boyce/ codd (FNBC) 

Aulas teóricas e práticas utilização de 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados; 
Exposição de Modelos reais de Bancos 
de Dados, para uma melhor assimilação 
do Conteúdo estudado. 

 
28 / 10 a 18 / 11 

1.1. Coletar dados sobre 
informações que devam 
ser armazenadas em 
banco de dados. 

 
1.2. Selecionar de forma 

organizada as 
informações. 

 
1.3. Aplicar as técnicas de 

modelagem na elaboração 
de banco de dados 

Competência n.º 1 
10. Metodologia CASE:  

• Definição de ferramentas CASE 
(Computer-Aided Software 
Engineering);  

• Utilização de ferramenta CASE para 
modelagem de dados 

Aulas teóricas e práticas utilização de 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados; 
Exposição de Modelos reais de Bancos 
de Dados, para uma melhor assimilação 
do Conteúdo estudado. 

 
18 / 11 a 02 / 12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 
 
 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
Técnicas e Linguagens para Banco de Dados I                                  Módulo: 1º 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de 
Desempenho 

Contextualizar, investigar e 
desenvolver modelo para 
aplicação em banco de dados. 

Habilidade no emprego das 
técnicas de Modelagem de Dados 

Criar modelo de dados baseados 
em estudo de caso 

Organização e desenvolvimento 
em grupo e individualmente. 

Demonstrar domínio dos conceitos 
e técnicas de modelagem de dados 

Contextualizar, investigar e 
desenvolver modelo para 
aplicação em banco de dados. 

Utilização adequada das 
ferramentas do aplicativo. 

Refino de modelo de dados 
baseados em estudo de caso 

Apresentar projeto de 
implementação base de dados 

Demonstração de funcionamento 
de sistema de apresentado em 
projeto 

Contextualizar, investigar e 
desenvolver modelo para 
aplicação em banco de dados. 

Saber demonstrar os benefícios e 
as limitações das ferramentas 
disponíveis no mercado 

Construção de projeto utilizando 
ferramentas CASE 

Usabilidade do produto final do 
projeto 

Uso correto das técnicas na 
escolha de ferramentas CASE 

. Contextualizar, investigar e 
desenvolver modelo para 
aplicação em banco de dados. 

Validação de projetos modelagem 
de dados 

Trabalho em grupo utilizando 
estudos de casos 

Demonstrar conhecimento das 
técnicas de modelagem de dados 

Obtenção de modelos de dados 
que atendam as normas de 
modelagem de dados 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila desenvolvida pelo professor. 

Apresentação em PowerPoint elaborada pelo professor 

 

CASTRO, Eduardo Bernardes; Modelagem Lógica de Dados: Construção Básica e Simplificada 
Editora Ciência Moderna 

 

MACHADO, Felipe; ABREU, Mauricio; Projeto de Banco de Dados Uma Visão Prática 15ª 
Edição Editora Erica 

 
PIVA, Gustavo Dibbern; Manual de Informática Centro Paula Souza, v.3 - (Informática, análise e 
gerenciamento de dados) 
 
HEUSER, Carlos Alberto, Projeto de Banco de Dados;  4ª Edição Editora Sagra 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Revisão do conteúdo, esclarecimento de dúvidas, exercícios complementares, 
acompanhamento individual do aluno com dificuldades.  
 

VI – Identificação: 
Nome do professor: Luiz Felipe de Carvalho Kriechle 

Assinatura:                                                                                        Data: 29/07/2014 
 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 
O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente curricular, 
contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a portaria CETEC nº 06, de 06 de 
janeiro de 2009. 

 

Nome do coordenador (a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data: 29/07/2014     
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Etec: Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informática e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Auxiliar de Informática 

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia 

Série: Módulo I C. H. Semanal: 02 

Professor: Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

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

Atribuições: 
• Utilizar Aplicativos na elaboração de documentos, planilha e 

apresentações e internet. 
• Desenvolver e publicar Site de divulgação 

 
Atividades: 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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• Selecionar Recursos de Trabalho 
• Demonstrar Competências Pessoais 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia                                                                                            Módulo: I 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 

 
Analisar textos técnicos / comerciais 
da área de Informática, por meio de 
indicadores lingüísticos e 
extralingüísticos. 
 

 
1 
 
 

 
Utilizar recursos linguísticos de coerência 
e de coesão, visando atingir objetivos da 
comunicação comercial relativos à área 
de Informática para Internet. 

 
1 
 
 

 
Estudos de textos técnicos / 
comerciais aplicados à área de 
Informática através de indicadores 
lingüísticos (vocabulário, morfologia, 
sintaxe, semântica, grafia, 
pontuação, acentuação, etc); 
extralingüísticos (efeito de sentido e 
contextos, sócio-culturais, modelos 
pré-estabelecidos de produção de 
texto). 

2 
 
 

 
Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área de Informática de 
acordo com as normas e 
convenções específicas..  
 

 
 
2.
1 

 
Utilizar instrumentos da leitura e da 
redação técnica, direcionadas à área de 
Informática para Internet. 

 
2 
 

 
Conceito de coerência e de coesão 
aplicados à análise e a produção de 
textos técnicos específicos da área 
de Informática ( ofícios, 
memorandos, comunicados, cartas, 
avisos, declarações, recibos, carta-
currículo, curriculum vitae, relatório 
técnico, contrato, memorial 
descritivo, técnicas de redação). 
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3 
 
 

Pesquisar e analisar informações da 
área de Informática em diversas 
fontes convencionais e eletrônicas. 

 
2.
2 
 

Identificar e aplicar elementos de 
coerência e de coesão em artigos e em 
documentação técnico-administrativa 
relacionados à área de Informática para 
Internet. 

 
3 
 

Parâmetros de níveis de 
formalidades e adequação de textos 
a diversas circunstâncias de 
comunicação. 

 
4 

 
Definir procedimentos lingüísticos 
que levem à qualidade nas 
atividades relacionadas com o 
público consumidor  

 
2.
3 
 
 
 
 
 

 
Aplicar modelos de correspondência 
comercial aplicado à área de Informática 
para Internet.. 

 
4 

Princípios de terminologia aplicados 
à área de Informática (glossário com 
nomes dos termos utilizados em 
Informática para Internet, 
apresentação de trabalhos e 
pesquisas, orientações e normas 
lingüísticas para elaboração do 
trabalho de conclusão de curso.  

  
3.
2 

Aplicar conhecimentos e regras 
lingüísticas na execução de pesquisas 
específicas da área de Informática para 
Internet. 

 

  

  4.
1 Comunicar-se com diferentes públicos   

  4.
2 

Utilizar critérios que possibilitem o 
exercício da criatividade e constante 
atualização da área. 

 
 

  

4.
3 

Utilizar a língua portuguesa como 
linguagem geradora de significações, que 
permita produzir textos a partir de 
diferentes idéias, relações e 
necessidades profissionais. 
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3.
2 

Aplicar conhecimentos e regras 
lingüísticas na execução de pesquisas 
específicas da área de Informática para 
Internet. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia                                        Módulo: 1º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Analisar textos técnicos / 
comerciais da área de 
Informática, por meio de 
indicadores lingüísticos e 
extralingüísticos.  

 
2. Desenvolver textos 

técnicos, aplicados à área 
de Informática de acordo 
com as normas e 
convenções específicas. 

 
 
 
 

Estudos de textos técnicos / 
comerciais aplicados à área de 
Informática através de 
indicadores lingüísticos 
(vocabulário, morfologia, sintaxe, 
semântica, grafia, pontuação, 
acentuação, etc); 
extralingüísticos (efeito de 
sentido e contextos, sócio-
culturais, modelos pré-
estabelecidos de produção de 
texto). (4) 
 

Apresentação de tipologias 
textuais; aulas expositivas 
com utilização de recursos. 

21/07/14 a 28/07/14 
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1. Pesquisar e analisar 
informações da área de 
Informática em diversas 
fontes convencionais e 
eletrônicas. 

2. Definir procedimentos 
lingüísticos que levem à 
qualidade  nas atividades 
relacionadas com o público 
consumidor 

 

Estudos de textos técnicos / 
comerciais aplicados à área de 
Informática através de 
indicadores lingüísticos 
(vocabulário, morfologia, sintaxe, 
semântica, grafia, pontuação, 
acentuação, etc); 
extralingüísticos (efeito de 
sentido e contextos, sócio-
culturais, modelos pré-
estabelecidos de produção de 
texto). (4) 
 

Apresentação de tipologias 
textuais; aulas expositivas 
com utilização de recursos. 

 
 
04/08/14 a 25/08/14 
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1. Analisar textos técnicos / 
comerciais da área de 
Informática, por meio de 
indicadores lingüísticos e 
extralingüísticos. 

 
2. Desenvolver textos 

técnicos, aplicados à área 
de Informática de acordo 
com as normas e 
convenções específicas.  

 
3. Pesquisar e analisar 

informações da área de 
Informática em diversas 
fontes convencionais e 
eletrônicas. 

 

 
Parâmetros de níveis de 
formalidades e adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação. (1,2)  
 
 

Utilização da linguagem verbal 
e oral. 
Apresentação de textos e 
exercícios (ligados à área). 

     01/09/14 a 22/09/14 
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1. Analisar textos técnicos / 
comerciais da área de 
Informática, por meio de 
indicadores lingüísticos e 
extralingüísticos. 

 
2. Desenvolver textos 

técnicos, aplicados à área 
de Informática de acordo 
com as normas e 
convenções específicas.  

 
 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Informática 
(glossário com nomes dos 
termos utilizados em Informática, 
apresentação de trabalhos e 
pesquisas, orientações e normas 
lingüísticas  para elaboração do 
trabalho de conclusão de curso. 
(4) 
 
 

Interpretações de enunciados. 
Pesquisa, aulas expositivas e 
exemplificações sobre 
elaboração e apresentação do 
trabalho de conclusão de 
curso. 
Solução de situações 
problemas 

 
29/09/14 a 27/10/14 

1. Pesquisar e analisar 
informações da área de 
Informática em diversas 
fontes convencionais e 
eletrônicas. 

2. Definir procedimentos 
lingüísticos que levem à 
qualidade  nas atividades 
relacionadas com o público 
consumidor 

 

Princípios de terminologia 
aplicados à área de Informática 
(glossário com nomes dos 
termos utilizados em Informática, 
apresentação de trabalhos e 
pesquisas, orientações e normas 
lingüísticas  para elaboração do 
trabalho de conclusão de curso. 
(4) 
 
 

Interpretações de enunciados. 
Pesquisa, aulas expositivas e 
exemplificações sobre 
elaboração e apresentação do 
trabalho de conclusão de 
curso. 
Solução de situações 
problemas 

 
03/11/14 a 10/12/14 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de 
Domínio 

Instrumento(s) e 
Procedimentos de 

Avaliação1 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Analisar textos 
técnicos / comerciais 
da área de 
Informática, por meio 
de indicadores 
lingüísticos e 
extralingüísticos. 

Comunicação verbo-
visual. Exposição Oral. 

 
 
 
Leitura, debate, 
participação e 
organização das idéias 
apontadas. 
 
 

Ideias propostas 
coerentes. 
Uso adequado da norma 
culta da língua. 

2. Desenvolver textos 
técnicos, aplicados à 
área de Informática 
de acordo com as 
normas e 
convenções 
específicas. 

 

Aplicação correta da 
linguagem. Redação de Textos. 

 
Coesão; coerência, 
clareza e objetividade nas 
apresentações. 
 
 

Produções textuais, 
vocabulário pertinente à 
área e ao tipo de texto 
utilizado. 

3. Pesquisar e analisar 
informações da área 

Discussão e 
integração dos Exercícios em grupo.  

Produções escritas 
Adequação de ideias no 
conteúdo proposto e 
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de Informática em 
diversas fontes 
convencionais e 
eletrônicas. 

 

componentes dos 
grupos. 
 

Convergência de Idéias. vocabulário pertinente a 
área e ao tipo de texto 
utilizado. 

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

 

Discussão e 
integração dos 
componentes dos 
grupos. 
 

Exercícios em grupo. 

 
Convergência de Idéias. 
Participação, e 
organização das ideias 
apontadas. 

Adequação de idéias no 
conteúdo proposto e 
qualidade das fontes 
pesquisadas e 
apresentadas. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Beikstein, Izidoro – Técnicas de Comunicação Escrita – Ática – São Paulo. 

Martins, Dileta e Zilberknop, Lúbia – Português Instrumental – Atlas. 

Walchhutter, Sandra Valéria – Redação Técnica – Scor Tecci. 

Gold, Mirian – Redação Empresarial – Pearson. 

Câmara, Fábio - \Informática Corporativa – Visual Books. 

Site: WWW.google.com.br 
Artigos de Revistas e Jornais e Textos Técnicos da Área e Internet. 
Vídeos Específicos da Área de Informática. 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação paralela às aulas através de trabalhos, leituras e pesquisas. 
Reforçar a assimilação e fixação e ampliação do vocabulário para comunicação escrita e 
verbal, incentivando a pesquisa para melhoria do desempenho do aluno. 
 

VI – Identificação: 
Nome do professor (a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 
Assinatura:                                                                                        Data 16/07//2014 
 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 
Consta do Plano de Trabalho Docente as competências definidas para o componente 
curricular. 

Nome do coordenador (a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 
Assinatura:                                                                                        Data:16   /07   /2014      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.com.br/
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ETEC Dr. Celso Charuri 

Código: 124  Município: Capão Bonito 

Eixo Técnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação:  Técnica de Nível Médio de Auxiliar de 
Informatica Módulo: 1º   

Componente Curricular: Inglês Instrumental 

C.H. Semanal: 2 
Professor: Roberta Mendes de Jesus 
                        

 

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

• Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos. 
 
 
 
 
 
 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
 
Componente Curricular:        Inglês Instrumental                                                                       Módulo: 1º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

Identificar a língua inglesa ligada ao 
mundo dos negócios. 
 
 
Identificar estruturas básicas da 
língua inglesa. 
 
 
Distinguir as variantes lingüísticas da 
língua inglesa. 
 
 
 
Analisar e interpretar textos técnicos 
em inglês básico, 
 
 
Executar a tradução como ferramenta 
de produção e compreensão textual. 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 

 
Utilizar expressões simples em apresentações, 
ligações telefônicas, informações. 

 
Escolher o registro adequado à situação na 
qual se processa a comunicação e o vocábulo 
que melhor reflita a idéia pretendida 
interpretando textos técnicos. 

 
Recorrer às tecnologias de apoio como 
dicionário e gramática informatizada ou não. 

 
Expressar-se com simplicidade e clareza em 
sua área de atuação, utilizando expressões 
cotidianas relativas à área de informática. 

 
 

 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

 
Técnicas de leitura instrumental: 
Compreensão de texto, como 
Skimming e Scanning. 
 
 
Conversação: formas de comunicação 
cotidianas por meios utilizados na 
área de informática. 
 
 
Vocabulário: campos semânticos da 
área de informática. 
 
Noções sobre elaboração de textos 
simples. 
 
Textos técnicos, publicitários, 
classificados, etc. 
 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 

 
Utilizar expressões simples em 
apresentações, ligações telefônicas, 
informações. 

 
Escolher o registro adequado à situação na 
qual se processa a comunicação e o 
vocábulo que melhor reflita a idéia pretendida 
interpretando textos técnicos. 

 
Recorrer às tecnologias de apoio como 
dicionário e gramática informatizada ou não. 

 
Expressar-se com simplicidade e clareza em 
sua área de atuação, utilizando expressões 
cotidianas relativas à área de informática 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

 
Técnicas de leitura instrumental: 
Compreensão de texto, como 
Skimming e Scanning. 
 
 
Conversação: formas de 
comunicação cotidianas por meios 
utilizados na área de informática. 
 
 
Vocabulário: campos semânticos da 
área de informática. 
 
Noções sobre elaboração de textos 
simples. 
 
Textos técnicos, publicitários, 
classificados, etc. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Inglês Instrumental                                                                       Módulo: 1º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Utilizar expressões simples 
em apresentações, 
ligações telefônicas, 
informações. 

 

2. Conversação: formas de 
comunicação cotidianas por 
meios utilizados na área de 
informática. (1, 3) 

 
Vocabulário: campos semânticos 

da área de informática.(3) 
 

Aulas expositivas, exercícios orais e escritos. 

 

 
17/07 a 14/08 
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2. Escolher o registro 
adequado à situação na qual 
se processa a comunicação e 
o vocábulo que melhor reflita a 
idéia pretendida interpretando 
textos técnicos. 

 

1. Técnicas de leitura 
instrumental: 
Compreensão de texto, 
como Skimming e 
Scanning. (1, 4) 
 

2. Conversação: formas de 
comunicação cotidianas 
por meios utilizados na 
área de informática. (2, 4) 

 
3. Vocabulário: campos 

semânticos da área de 
informática.(3) 

 
4. Noções sobre elaboração 

de textos simples.(2) 
 

Textos técnicos, publicitários, 
classificados, etc.(5) 

Aula expositiva. 
Exercícios de fixação. 
 

 
21/08 a 16/10 

1. Expressar-se com 
simplicidade e clareza 
em sua área de 
atuação, utilizando 
expressões cotidianas 
relativas à área de 
informática. 

 

2. Conversação: formas 
de comunicação 
cotidianas por meios 
utilizados na área de 
informática.(2, 4) 

 
 
 

3. Vocabulário: campos 
semânticos da área 
de informática. (3) 

 

Aula expositiva. 
Exercícios de fixação. 
 

 
23/10 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Inglês Instrumental                                                                       Módulo: 1º 
 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Identificar a língua 

inglesa ligada ao 
mundo dos 
negócios. 

 
 

2. Identificar 
estruturas básicas 
da língua inglesa. 

 
 

3. Distinguir as 
variantes 
lingüísticas da 
língua inglesa. 

 
 
 

4. Analisar e 

Utilização das formas 
adequadas da língua para o 
tipo de comunicação que se 
pretende realizar 
 
 
Utilização das formas 
adequadas da língua para o 
tipo de comunicação que se 
pretende realizar 
 
 
Interpretação correta do 
texto técnico a ser lido. 
 
 
 
 
 
Interpretação correta do 
texto técnico a ser lido. 

  
Compreensão de textos. 

 
 
 
 
 

Avaliação em grupo e 
individual. 

 
 
 

Compreensão e 
interpretação de textos, 
através de avaliações e 
exercícios. 
 
 
 
Compreensão e 
interpretação de textos, 
através de avaliações e 

• Clareza e coesão. 
 
 
 
 
 
Compreensão dos 
termos técnicos e 
sua utilização 
adequada. 

 
• Clareza e coesão. 

 
 
 
 
 
 

• Empenho na busca 
de compreender e 
interpretar os 

• Simulações escritas 
que atestem o uso 
correto de vocabulário 
e relação adequada de 
estrutura gramatical. 

 
• Prova de compreensão 

textual e interpretativa 
que demonstre 
respostas precisas a 
perguntas no idioma; 

 
• Uso correto de 

vocabulário e suas 
estruturas. 

 
 
 
 
• Compreensão e 

assimilação dos termos 

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 

interpretar textos 
técnicos em inglês 
básico, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

exercícios. 
 

textos, bem como o 
manejo das 
informações e  
organização destas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e estruturas específicas 
da área. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
KEY TO ENGLISH-NÚCLEO BÁSICO CENTRO PAULA SOUZA-FUNDAÇÃO PADRE 
ANCHIETA-2011 
Inglês básico para informática – Terezinha Prado Galante, Svetlana Pnomarenko Lázaro 
 
Reading on Info Tech – inglês para informática – Demóstene Marinotto 
 
Apostilas elaboradas pelo professor. 
 
Textos autênticos pertinentes à área retirados de jornal, revistas e internet. 
 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
A recuperação contínua será realizada através de atividades realizadas em classe e 
acompanhamento individual durante as aulas. 
 
A recuperação paralela será realizada através de orientações para estudo paralelo e 
realização de trabalhos extra classe. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 
Nome do professor: Roberta Mendes de Jesus 
Assinatura:                                                                                        Data: 16/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 
O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 
Nome do coordenador(a): 
Assinatura:                                                                                        Data:        
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ETEC  Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática   

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar em Programação Módulo:2º 

Componente Curricular: Programação de Computadores  I 

C.H. Semanal: 05 Professor: Benedito José Santos 

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

Atribuições: 
• Instalar, codificar, compilar e testar programas orientados a eventos. 

 
Atividades: 

• Desenvolver Sistemas e Aplicações 
• Realizar Manutenção de Sistemas e Aplicações  
• Implantar Sistemas e Aplicações 

 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Centro Paula Souza –  2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:   Programação de Computadores  I                                     Módulo: 2º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 

 
Elaborar programas de computador, 
propondo soluções para resolução de 
problemas computacionais, aplicando 
técnicas de orientações a objetos.  
 

 
1 
 
 

 
Utilizar técnicas de orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 

 
1 
 
 

 
Introdução à Linguagem Java: 

 instalação e configuração da 
ferramenta IDE; 

 console, classes e objetos; 
 variáveis 
 tipos de dados; 
 palavras reservadas; 
 declaração de variáveis e conversão 

de dados. 
 

 
2 
 
 

 
Integrar módulos de programação.  
 

 
 
2 

 
Compilar código fonte para depurar erros, gerar 
programas e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  

 

 
2 
 

 
Manipulação do tipo Enum 
 

     
 
3 
 

 
Operadores Aritméticos: 

 adição, subtração, multiplicação, 
divisão e resto da divisão. 

 
     

4 
 
Incremento e Decremento 

Centro Paula Souza – 2014  
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5 

 
Métodos e Escopo: 

 declarações que retornam valores; 
 sintaxe dos métodos; 
 criando um escopo local com um 

método; 
 criando um escopo de classe com 

uma classe. 
     

6 
 
Controle de fluxo, expressões e operadores 
condicionais; 

 condicional IF e IF-else; 
 condicional switch. 

     
7 

 
Laços e estruturas de repetição: 

 for, while, dowhile; 
 comando break e continue. 

     
8 

 
Vetores, matrizes, funções e procedimentos 

     
9 

 
Tratadores de erros: 

 try, catch, finally. 
     

10 
 
Leiautes: 

 AWT e SWING 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  Programação de Computadores  I                                                   Módulo: 2º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  

1 Introdução à Linguagem Java 
(1,2) 
 

 

Apresentar os conceitos básicos sobre Lógica 
Computacional e efetuar operações utilizando 
comandos da linguagem. 

 
17/07 a 25/07 

1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  
 

 
 
 
2 Manipulação do tipo Enum 
 
 

 

Utilizar constantes, classes e métodos.  
31/07 a 08/08 

1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  
 

 
 
 
3 Operadores Aritméticos: 
 
 

 

Realizar operações aritméticas.  
14/08 a 28/08 

Centro Paula Souza – 2014  
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1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas. 

 
 
4 Incremento e Decremento 
 

 

Apresentar novas formas de aumentar e diminuir 
valores. 29/08 a 11/09 

1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  
 

 
5 Métodos e Escopo: 
 

Apresentar, criar, discutir e experimentar os 
métodos  e seus escopos. 12/09 a 26/09 

1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  
 

6 Controle de fluxo, expressões e 
operadores condicionais; 
 

Apresentar e experimentar o controle de fluxo de 
programas. 02/10 a 16/10 

1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  
 

7 Laços e estruturas de repetição: 
 

Apresentar, experimentar e controlar laços de 
instruções. 17/10 a 30/10 
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1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  
 

8 Vetores, matrizes, funções e 
procedimentos 

Apresentar, discutir e testar a construção de 
vetores, matrizes, funções e procedimentos. 
 

31/10 a 13/11 

1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  
 

9 Tratadores de erros: 
 

Discutir e testar o uso de comando Java para 
tratamento de erros em tempo de execução. 14/11 a 27/11 

1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte. 
 
2 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  
 

10 Leiautes: 
 

Construir, discutir e modificar a apresentação 
visual de programas. 28/11 a 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:     Programação de Computadores  I                                       Módulo: 2º 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Elaborar programas de 
computador, propondo 

soluções para resolução de 
problemas computacionais, 

aplicando técnicas de 
orientações a objetos. 

 

Utilização das técnicas de 
programação orientada a 

objetos. 
Exercícios participativos. 

 
 

Clareza e objetividade. 
 
 
 
 
 

Resolução dos problemas 
propostos. 

Integrar módulos de 
programação. 

 

Utilização dos comandos, 
objetos, propriedades e 

métodos. 
Exercícios em aula. 

 
Clareza e objetividade. 

 
 
 

Resolução dos problemas 
propostos. 

 
 
 
 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Pense Java – Guia de Aprendizagem. Rio de Janeiro: 
Alta Books, 2009, 484 p. 

DELLA CROCE FILHO, Ralfe. Informática, programação de computadores. Manual de 
Informática (Centro Paula Souza), v.4. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2010. 

FURGERI, Sérgio. Java 7: ensino didático. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2012. 

Site: Escola de Ensino a Distância Professor Benedito acesso em: 
http://benejsan.com.br/moodle/ 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Recuperação contínua será feita pela repetição de exercícios em sala de aula. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: Benedito José Santos 
Assinatura:                                                                                        Data: 16/07/2014 

 
O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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ETEC  Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática   

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar em Programação Módulo:2º 

Componente Curricular:  Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

C.H. Semanal: 02 Professor: Benedito José Santos 

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

Atribuições: 
• Documentar sistemas e aplicações. 

 
Atividades: 

• Projetar Sistemas e Aplicações 
• Selecionar Recursos de Trabalho 
• Demonstrar Competências Pessoais 

 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:   Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso                               Módulo: 3º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 Identificar demandas e situações-problema 
no âmbito da área profissional.  
 

1 Selecionar informações e dados de pesquisa 
relevantes para o desenvolvimento de estudos e 
projetos  

1 Estudo do cenário da área profissional:  
 características do setor (macro e micro 
regiões);  
 avanços tecnológicos;  
 ciclo de Vida do setor;  
 demandas e tendências futuras da 
área profissional;  
 identificação de lacunas (demandas 
não atendidas plenamente) e de situações-
problema do setor  
 

2 Propor soluções parametrizadas por 
viabilidade técnica e econômica aos 
problemas identificados.  
 

2 Consultar Legislação, Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto.  

2 Identificação e definição de temas para o TCC:  
análise das propostas de temas segundo os 
critérios: pertinência, relevância e viabilidade  
 

3 Correlacionar a formação técnica às 
demandas do setor produtivo.  
 

3 Classificar fontes de pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, desembolso financeiro, prazo 
e relevância para o projeto.  

3 Definição do cronograma de trabalho  
 

4 Identificar fontes de pesquisa sobre o 
objeto em estudo.  
 

4 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo  4 Técnicas de pesquisa:  
 Documentação Indireta (pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica);  
 técnicas de fichamento de obras 
técnicas e científicas;  
 Documentação Direta (pesquisa de 
campo, de laboratório, observação, entrevista 
e questionário);  
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 técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo 
(questionários, entrevistas, formulários etc.)  
 

5 Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos.  
 

5 Registrar as etapas do trabalho e dados obtidos  5 Problematização  
 

6 Constituir amostras para pesquisas 
técnicas e científicas, de forma criteriosa e 
explicitada.  
 

  6 Construção de hipóteses  
 

7 Analisar dados e informações obtidas de 
pesquisas empíricas e bibliográficas.  
 

  7 Objetivos: geral e específicos (Para quê? e 
Para quem?)  
 

    8 Justificativa (Por quê?)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:   Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso                          Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
 

1 Estudo do cenário da área 
profissional:  
características do setor (macro e 
micro regiões); avanços 
tecnológicos; ciclo de vida do 
setor; demandas e tendências 
futuras da área profissional; 
identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações-
problema do setor. (1,2,3) 

 

Apresentar as características do profissional e do 
setor. Estudar e discutir as os avanços 
tecnológicos 

23/07 a 06/08 
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1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  
 

2 Identificação e definição de 
temas para o TCC: análise das 
propostas de temas segundo os 
critérios: pertinência, relevância e 
viabilidade (1,2,3,4,5,6,7) 
 

 

Discutir possíveis temas. 13/08 a 27/08 

1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  
 

3 Definição do cronograma de 
trabalho (1,2,3,4,5,6,7) 
 

 
Utilizar planilhas na elaboração de cronograma.. 03/09 a 17/09 
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1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  
 
 

4 Técnicas de pesquisa: 
Documentação Indireta (pesquisa 
documental e pesquisa 
bibliográfica); técnicas de 
fichamento de obras técnicas e 
científicas; Documentação Direta 
(pesquisa de campo, de 
laboratório, observação, entrevista 
e questionário); técnicas de 
estruturação de instrumentos de 
pesquisa de campo 
(questionários, entrevistas, 
formulários etc.) (1,2,3,4,5,6,7) 
 

 

Praticar pesquisa e documentação. 24/09 a 08/10 

1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  

 

5 Problematização (1,2,3,4,5,6,7)  
 Apresentar problemas 22/10 a 05/11 
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1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  

 

6 Construção de hipóteses  
(1,2,3,4,5,6,7) Praticar a elaboração de hipóteses 12/11 a 19/11 

1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  

 

7 Objetivos: geral e específicos 
(Para quê? e Para quem?)  
(1,2,3,4,5,6,7) 

Apresentar exemplos de objetivos. 26/11 a 03/12 
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1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  

 

8 Justificativa (Por quê?)  
(1,2,3,4,5,6,7) Analisar justificativas diversas. 10/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:    Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso                           Módulo: 3º 
 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

 
1 Identificar demandas e 
situações-problema no âmbito 
da área profissional.  
 
 

Apresentação de situações-
problema. Exercícios participativos. 

 
 
Clareza e objetividade. 
 
 
 
 
 

Capacidade de apresentar as 
características inovadoras 
e/ou limitadoras de sistemas 
desenvolvidos recentemente. 

 
2 Propor soluções 
parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos problemas 
identificados.  
 
 

Apresentação de possíveis 
soluções. Exercícios em aula. 

 
Clareza e objetividade. 
 
 
 

Apresentar propostas de 
sistemas inovadores viáveis. 
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3 Correlacionar a formação 
técnica às demandas do setor 
produtivo.  
 
 
 
 
 
 

Integração teoria prática. 
 Exercícios em aula. 

 
 
Clareza e objetividade. 

Definir o escopo das soluções 
apresentadas. 

4 Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto em 
estudo.  
 

Relacionando fontes de 
pesquisa. Exercícios em aula. Clareza e objetividade. Resolução dos problemas 

propostos. 

5 Elaborar instrumentos de 
pesquisa para o 
desenvolvimento de projetos.  
 

Metodificando o processo de 
pesquisa. Exercícios em aula. Clareza e objetividade. Resolução dos problemas 

propostos. 
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6 Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e 
científicas, de forma criteriosa 
e explicitada.  
 

Aplicando técnicas de 
amostragem. Exercícios em aula. Clareza e objetividade. Resolução dos problemas 

propostos. 

7 Analisar dados e 
informações obtidas de 
pesquisas empíricas e 
bibliográficas.  
 Analisando dados 

estatisticamente. Exercícios em aula. Clareza e objetividade. Resolução dos problemas 
propostos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
FIGUEIREDO, Nébia M. Almeida. Método e Metodologia da Pesquisa Científica, 2. ed. São Caetano 
do Sul: Yendis Editora, 2007. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. – 
São Paulo: Atlas, 2003. 
PERRENOUD, Ph. As competências para ensinar no século XXI, Porto Alegre: Artmed, 2002. 

Site: Escola de Ensino a Distância Professor Benedito disponível em: 
http://benejsan.com.br/moodle/ 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Recuperação contínua será feita pela repetição de exercícios em sala de aula. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor:  Benedito José Santos 
Assinatura:                                                                                        Data:16/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas. 

Utilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas, apresentações, 

através de acesso local e remoto. 

Agir em conformidade com as leis e a ética pessoal e profissional. 

Interpretar resultados obtidos no uso de aplicativos básicos. 

Demonstrar raciocínio lógico e criatividade. 

Apresentar iniciativa e receptividade. 

Detectar tendências na área de Informática, propondo soluções inovadoras. 

Demonstrar flexibilidade. 

Expressar-se por escrito e oralmente. 

Trabalhar em equipe. 

 

Professor(es): Ailson Brito Santos 

Componente Curricular: Empreendedorismo e Inovação. 

Habilitação Profissional: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Qualificação: TÉCNICO EM INFORMÁTICA Módulo: 2º 

C.H. Semanal: 2 

Eixo Tecnológico:  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Município: CAPÃO BONITO Código: 124 

ETEC  DR. CELSO CHARURI 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente 
Curricular 
   
Componente Curricular: Empreendedorismo e Inovação  Módulo: 2º 
 
 

Nº 
 

Competências 
 

Nº 
 

Habilidades 
 

Nº 
 

Bases Tecnológicas 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Identificar 
oportunidades e 
planejar a criação e 
desenvolvimento de 
negócios, agindo com 
atitude 
empreendedora. 
 
Analisar cenários, 
desenvolver idéias, 
inovar e buscar novas 
oportunidades para as 
organizações em que 
possa atuar. 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
2.2 

Utilizar competências 
pessoais e profissionais, 
selecionando projetos que 
possibilitem a geração de 
benefícios para si e para a 
sociedade. 
 
 
Identificar oportunidades no 
ambiente de trabalho, 
apresentando propostas 
inovadoras. 
  
 
Detectar tendências com o 
uso de ferramentas para 
análise de redes sociais. 
 

 1. Introdução, definições e 
conceitos 
2. O contexto do 
empreendedorismo no Brasil e 
no mundo globalizado: 
características e perfil do 
empreendedor 
3. Introdução a plano de 
negócios e planejamento 
4. Tipos de empresas e 
empresários 
5. Modelos de negócios na 
Internet e na Informática 
6. Plano de Negócios para 
empresas de TI 
7. Identificando e avaliando 
oportunidades de negócios na 
Informática 
8. Criando um ambiente 
empresarial através de uma 
incubadora 
9. Apresentação e discussão 
de casos de sucesso de 
empreendedorismo 
10. A inovação na Informática: 
introdução; programas de 
computador; serviço; produto 
11. Processos da criação 
inovadora: conceito e 
implementação; apresentação 
e discussão de casos de 
empresas inovadoras 
12. Obtendo conhecimento e 
inovação: busca/ pesquisa de 
informações 
13. Assegurando a criação 
14. O Capital Intelectual 
15. Criação de valor com a 
inovação 
16. Registro no INPI e em 
outros países 
17. Direito autoral para 
programas de computador: 
patentes para produtos 
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Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

     18. Mídias sociais: evolução 
das mídias sociais: utilização 
de mídias sociais em  
e-commerce tecnologias para 
utilização de redes sociais; 
linguagens para mídias sociais 
19. Marcas para produtos e 
serviços: criação da marca, 
logo, avatar e identidade visual 
na rede; 
gestão da marca: 
interação com seguidores e 
relações públicas na Internet; 
atendimento ao público; teoria 
e prática da viralização 
análises: 
o Google Analytics; 
o Klout; 
o Twittanalizer 
elaboração de anúncios em 
mídias sociais. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Empreendedorismo e Inovação  Módulo: 2º 

 
 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* 

Procedimentos 
Didáticos 

Cronograma / Dia 
e Mês 

1 - Utilizar competências 
pessoais e profissionais, 
selecionando projetos 
que possibilitem a 
geração de benefícios 
para si e para a 
sociedade. 
 
 

1 - 1. Introdução, definições e conceitos 
2. O contexto do empreendedorismo no 
Brasil e no mundo globalizado: 
características e perfil do empreendedor 
3. Introdução a plano de negócios e 
planejamento 
4. Tipos de empresas e empresários 
5. Modelos de negócios na 
Internet e na Informática 

Apresentação e 
exemplificação do 
contexto do 
conteúdo. 

 
 22/07   a   16/09 

2 - Analisar cenários, 
desenvolver idéias, 
inovar e buscar novas 
oportunidades para as 
organizações em que 
possa atuar. 

2 - 6. Plano de Negócios empresas de TI 
7. Identificando e avaliando oportunidades 
de negócios na Informática 
8. Criando um ambiente empresarial 
através de uma incubadora 
9. Apresentação e discussão de casos de 
sucesso de empreendedorismo 
10. A inovação na Informática: introdução; 
programas de computador; serviço; produto 
11. Processos da criação inovadora: 
conceito e implementação; apresentação e 
discussão de casos de empresas 
inovadoras; 
12. Obtendo conhecimento e inovação: 
busca/ pesquisa de informações 
13. Assegurando a criação 
14. O Capital Intelectual 
15. Criação de valor com a inovação 

Apresentar casos de 
sucessos em 
propostas 
inovadoras. 
 

23/09  a  28/10 

2.2 – Detectar  
tendências com o uso 
de ferramentas para 
análise de redes sociais 

2.2 - 16. Registro no INPI  
17. Direito autoral para programas de 
computador: patentes para produtos 
18. Mídias sociais: evolução das mídias 
sociais: utilização de mídias sociais em  
e-commerce uso de tecnologias para  
redes; linguagens para mídias sociais 
19. Marcas para produtos e serviços: 
criação da marca, logo, avatar e identidade 
visual na rede; 
gestão da marca: 
interação com seguidores e relações 
públicas na Internet; atendimento ao 
público; teoria e prática da viralização 
análises: Google Analytics; Klout; 
Twittanalizer 
elaboração de anúncios em mídias sociais. 

Apresentar exemplos e 
ferramentas para 
analise de redes 
sociais. 

04/11  a  09/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Empreendedorismo e Inovação Módulo: 2º 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Desenvolver páginas web, 
estabelecendo conexões 
com o banco de dados. 

Execução dos 
exercícios de 
fixação. 
 
 
 
Executa  os 
trabalhos 

Trabalhos sobre o 
conteúdo. 

Fidelidade aos 
parâmetros. 
 
 
 
Executa trabalhos 
com criatividade 
 
 
 
 

Executa tarefas 
conforme 
determinado e no 
prazo especificado. 
 
 
 
Efetua trabalhos 
com desempenho 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Material extraído da internet. 
 

Planos de Negócios que dão certo 
DORNELAS, José 1ª Edição 
 
Empreendedorismo Transformando idéias em negócios 
DORNELAS, José 4ª Edição 
 
 

 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação contínua - Desenvolvimento de trabalho extra com acompanhamento. 
 
VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Ailson Brito Santos 

 
Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador(a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014      
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das competências 
previstas nesse componente curricular. 
Instalar, codificar, compilar e documentar programas e sistemas de informação. 

Prover sistemas de rotinas de segurança. 

Utilizar aplicativos e linguagens na elaboração de documentos, planilhas, 
apresentações e páginas na Web. 

Executar tarefas de suporte técnico, apoio e treinamento aos usuários. 

Desenvolver interface gráfica. 

Aplicar critérios de navegação em sistemas e aplicações. 

Codificar programas orientados a objetos  e estruturados. 

Testar programas orientados a objetos e estruturados. 

Documentar sistemas e aplicações orientados a objetos e estruturados. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Professor(es): Ailson Brito Santos 

Componente Curricular: Técnicas de Programação para Internet II 

Habilitação Profissional: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Qualificação: TÉCNICO EM INFORMÁTICA Módulo: 2º 

C.H. Semanal: 3 

Eixo Tecnológico:  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Município: CAPÃO BONITO Código: 124 

ETEC  DR. CELSO CHARURI 

Centro Paula Souza – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente 
Curricular 
   
 
Componente Curricular: Técnicas de Programação para a Internet II      Módulo: 2º 
 
 

Nº 
 

Competências 
 

Nº 
 

Habilidades 
 

Nº 
 

Bases Tecnológicas 
1 Desenvolver páginas 

web, estabelecendo 
conexões com o 
banco de dados. 

1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 

Aplicar as técnicas de 
programação para internet no 
desenvolvimento de páginas 
web; 
 
Criar formulários para 
websites com conexão a 
banco de dados. 
 

 1. Introdução à Linguagem de 
Programação Web para 
servidor: 
instalação do servidor: 
Apache ou IIS 
compartilhamento de pastas 
web e suas permissões 
2. Componentes da 
linguagem:  
tipos e escopo de variáveis; 
variáveis de ambiente 
3. Operadores aritméticos e 
lógicos 
4. Comandos de controle de 
fluxo: FOR, IF, WHILE, SWITCH 
5. Criação de funções: 
formatação da função Date() 
6. Função para 
reaproveitamento de código: 
elaboração de bibliotecas de 
funções; 
Conjunto de funções:  
envio de e-mail e upload 
7. Arquitetura cliente/ servidor 
8. Variáveis especiais: 
Cookies e Session 
9. Formulários, arquivos 
remotos e tratamento de erros: 
passagem de parâmetro e 
validação de campos 
10. Acesso ao banco de dados 
 
Linguagens de Apoio: 
PHP ou ASP.NET 
Banco de Dados de Apoio: 
MySQL ou MS-SQL 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Técnicas de Programação para a Internet II  Módulo: 2º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* 

Procedimentos 
Didáticos 

Cronograma / 
Dia e Mês 

1 - Aplicar as técnicas 
de programação para 
internet no 
desenvolvimento de 
páginas web; 
 

1 - 1. Introdução à Linguagem de 
Programação Web para servidor: 
instalação do servidor: 
Apache ou IIS compartilhamento de 
pastas web e suas permissões 
2. Componentes da linguagem:  
tipos e escopo de variáveis; variáveis de 
ambiente 
3. Operadores aritméticos e lógicos 
4. Comandos de controle de fluxo: FOR, 
IF, WHILE, SWITCH 
5. Criação de funções: formatação da 
função Date() 
6. Função para reaproveitamento de 
código: elaboração de bibliotecas de 
funções; 
Conjunto de funções:  
envio de e-mail e upload 
7. Arquitetura cliente/ servidor 
8. Variáveis especiais: 
Cookies e Session 
 

Exposição da instalação 
de um servidor web; 

Exposição e exercícios 
aplicando operadores 
aritméticos/lógicos e 
comandos de controle 
de fluxo. Produção de 
funções. 

 
 21/07   a   27/10 

1.2 Criar formulários 
para websites com 
conexão a banco de 
dados. 

 
 
 
1 - 9. Formulários, arquivos remotos e 
tratamento de erros: passagem de 
parâmetro e validação de campos 
10. Acesso ao banco de dados 

Apresentação e 
exemplificação de 

estruturas de comandos 
Javascript. 

03/11  a  08/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Técnicas de Programação para a Internet Módulo: 2º 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Desenvolver páginas web, 
estabelecendo conexões 
com o banco de dados. 

Execução dos 
exercícios de 
fixação. 
 
 
 
 
Executa 
trabalhos 

Exercícios de fixação 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos no 
laboratório 

Execução dos 
exercícios de 
fixação conforme 
orientação 
 
 
 
Executa trabalhos 
com habilidade e 
criatividade 
 
 
 
 

Executa tarefas 
conforme 
determinado e no 
prazo especificado. 
 
 
 
Efetua trabalhos 
com desempenho 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Material extraído da internet. 
 

Microsoft Project 2007 Gestão e Desenvolvimento de Projetos PHP 
MOREIRA, Maurício; BERNARDES, Silva 2ª Edição Editora Érica 
 
DREAMWEAVER CS4 
Editora VISUAL BOOKS 
SILVANA TAUHATA YNEMINE  
 
 
CRIANDO PÁGINAS WEB COM CSS - SOLUÇÕES AVANÇADAS PARA PADRÕES WEB 
Editora Pearson / Prentice Hall (Grupo Pearson)  
ANDY BUDD, CAMERON MOLL E SIMON COLLISON 

 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação contínua - Desenvolvimento de trabalho extra com acompanhamento. 
 
VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Ailson Brito Santos 

 
Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014      
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ETEC Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de auxiliar em programação de computadores Módulo:2º 

Componente Curricular: Desenvolvimento de Software I 

C.H. Semanal: 05 Professor:José Antonio Castanho de Almeida 

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

1. Avaliar resultados de testes dos programas orientados a objeto. 

2. Distinguir e avaliar linguagens de programação orientada a objeto, aplicando-a no 
desenvolvimento de software. 

3. Compreender a orientação a objeto e aplicá-la em programação. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        (Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 
 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento de Software I                                             Módulo: 2º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

1.1 
 
 
1.2 

Aplicar os conceitos de lógica de programação 
no desenvolvimento de software.  
 
Utilizar as técnicas de orientação a objetos no 
desenvolvimento de sistemas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 

1. Introdução à programação modo texto ou 
console  
 
2. Plataformas RAD e IDE características da 
ferramenta  
 
3. Introdução à programação visual  
 
4. Ambiente visual  
 
5. Principais objetos computacionais, seus 
métodos, eventos e propriedades  
 
6. Mensagens e propriedades em tempo de 
execução  
 
7. Tipos de variáveis locais, globais e protegidas  
 
8. Depuração e debug  
 
9. Estruturas de condição  
 
10. Outros objetos  
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11 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 

14 
 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 

11. Estruturas de repetição:  
• for, foreach, do while e while  

 
12. Formulários:  

• formulário modal e não modal;  
• criação de menus nos formulários;  
• formulários com barra de progressão  

 
13. Criação de rotinas e sub-rotinas  
 
14. Componentes de classe e superclasse  
 
15. Programação orientada a objetos:  

• abstração, encapsulamento, herança, 
interface, polimorfismo, sobrecarga de 
métodos  

 
16. Tratamento de erros 

 
17. Programação para XML:  

• leitura e gravação de arquivos  
 
18. Conexão com banco de dados  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento de Software I                                              Módulo: 2º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e Competências* Procedimentos Didáticos Cronograma / 
Dia e Mês 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

1. Introdução à programação modo texto ou console  
Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 

17/07 – 24/07 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

2. Plataformas RAD e IDE características da ferramenta 
Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 

29/07 – 05/08 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

3. Introdução à programação visual  
Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 

07/08 – 14/08 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

4. Ambiente visual  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 19/08 – 21/08 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

5. Principais objetos computacionais, seus métodos, 
eventos e propriedades  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 26/08 – 02/09 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

6. Mensagens e propriedades em tempo de execução  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 04/09 – 11/09 
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1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

7. Tipos de variáveis locais, globais e protegidas  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 16/09 – 18/09 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

8. Depuração e debug  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 23/09 – 25/09 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

9. Estruturas de condição  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 30/09 – 02/10 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

10. Outros objetos  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 07/10 – 09/10 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

11. Estruturas de repetição:  
• for, foreach, do while e while 

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 14/10 – 16/10 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

12. Formulários:  
• formulário modal e não modal;  
• criação de menus nos formulários;  
• formulários com barra de progressão  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 21/10 – 23/10 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

13. Criação de rotinas e sub-rotinas  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 30/10 – 04/11 
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1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

14. Componentes de classe e superclasse 

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 06/11 – 13/11 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

15. Programação orientada a objetos:  
• abstração, encapsulamento, herança, interface, 

polimorfismo, sobrecarga de métodos 

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 16/11 – 25/11 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

16. Tratamento de erros 

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 27/11 – 27/11 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

17. Programação para XML:  
• leitura e gravação de arquivos 

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 02/12 – 04/12 

1 - Desenvolver softwares comerciais, 
aplicando as técnicas de orientação a 
objetos. 

18. Conexão com banco de dados 

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática 
com recurso multimídia 09/12 - 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento de Software I                                              Módulo: 2º 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Desenvolver softwares 
comerciais, aplicando as 
técnicas de orientação a 
objetos. 

Interpretação e execução 
adequada correção de erros. 

Desenvolvimento de projeto 
proposto em classe. 

Coerência de idéias Solucionar problemas de 
programação através da analise 
de erros 

Desenvolver softwares 
comerciais, aplicando as 
técnicas de orientação a 
objetos. 

Reconhecer e opinar sobre a 
melhor solução de implementação 
entre as linguagens de OO 

Desenvolvimento de projeto 
proposto em classe. 

Raciocínio Lógico Desenvolver aplicativos baseado 
em Modelagem de Orientada a 
Objeto 

Desenvolver softwares 
comerciais, aplicando as 
técnicas de orientação a 
objetos. 

Executar a programação e teste de 
funcionamento em softwares 

Desenvolvimento de projeto 
proposto em classe. 

Domínio dos conceitos estudados Demonstração de Aplicativo que 
solucione problemática 
apresentada em estudo de caso 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apresentação em PowerPoint elaborada pelo professor 

Apostilas redigidas pelo professor e material extraído da internet. 

Java 6 - Ensino Didático 

FURGERI, Sergio – Editora Erica 

Java 7 - Ensino Didático 

FURGERI, Sergio – Editora Erica 
Java 2 – Programação Multiplataforma 
ALVES, Willian Pereira – Editora Erica 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação Continua: Acompanhamento individual, exercícios, trabalhos em sala, 
tira dúvidas, desenvolvimento de projetos, trabalhos individuais, trabalhos em 
grupo e lista de exercícios. 
 
 
VII – Identificação: 

Nome do professor: José Antonio Castanho de Almeida 

Assinatura:                                                                                                      Data: 29/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome da coordenadora: Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                                      Data: 29/07/2014 
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ETEC Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de auxiliar em programação de computadores Módulo:2º 

Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais II 

C.H. Semanal: 3 Professor: 1. Luciano Maia Lisboa 

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

2 – Fornecer suporte técnico. 

3 – Compreender a utilização e as necessidades de um sistema. 

4 – Implementar serviços de rede em Sistemas Operacionais. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        (Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 
 
Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais II                                         Módulo: 2º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 FUNÇÃO: Operação de Computadores 
e Sistemas Operacionais. 

 FUNÇÃO: Operação de Computadores e 
Sistemas Operacionais. 

 FUNÇÃO: Operação de Computadores e 
Sistemas Operacionais. 

1 Organizar atividades de entrada e saída de 
dados de sistemas de informação. 
 

1 Utilizar adequadamente os recursos de hardware 
dos computadores. 

 

1 Estrutura geral de um Sistema Operacional 

2 Verificar o funcionamento dos 
equipamentos e softwares do  sistema de 
informação, interpretando orientações dos 
manuais 

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

 

2 Funções e serviços de sistema operacional (S.O. 
de apoio: Windows Server 2003 R2). 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais II                                             Módulo: 2º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e Competências* Procedimentos Didáticos Cronograma / 
Dia e Mês 

1 - Analisar os serviços e funções de sistemas 
operacionais, utilizando suas ferramentas. 

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

  

Competência n.º 2 
Sistemas Operacionais, suas características e seus recursos 

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática. 23/07 a 20/08 

1 - Analisar os serviços e funções de sistemas 
operacionais, utilizando suas ferramentas. 

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

  

Competência n.º1, 2 
 
Características do Microsoft Windows, Versões , aplicativos e 
os tipos de licença. 

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática. 27 /07 a 17/09 

1 - Analisar os serviços e funções de sistemas 
operacionais, utilizando suas ferramentas. 

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

  

 

Competência n.º1, 2 
 
Utilizando o MS-Windows Server 2003 R2, aprendendo a 
utilizar os serviços e recursos. 

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática. 24/09 a 22/10 
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1 - Analisar os serviços e funções de sistemas 
operacionais, utilizando suas ferramentas. 

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

  

 

Competência n.º1, 2 
 
Aplicativos do Windows. Ferramentas Administrativas 
( DHCP, FSRM, SERVICES , DFS, DNS)  

Aulas Teóricas e Práticas em 
laboratório de Informática. 29/10 a 12/11 

1 - Analisar os serviços e funções de sistemas 
operacionais, utilizando suas ferramentas. 

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

  

 

Competência n.º1, 2 
 Ferramenta Administrativa: 
 Conceitos, Instalação e Configuração do Active Directory.  

Aulas e Práticas em laboratório de 
Informática. 19/11 a 10/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais II                                           Módulo: 2º 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Administrar do Sistema 
Operacional.  
 

Monitorar recursos básicos do 
sistema operacional.  

 
Trabalho em grupo 

Coerência de idéias Identificar e Solucionar 
problemas com os recursos 
básicos do sistema 
operacional. 
 

Administração de ferramentas 
e recursos de rede.  
 

Implantar recursos de rede 
utilizando procedimentos 
técnicos elaborados pelo o 
mesmo. 

 
Trabalho em grupo. 
 

Raciocínio Lógico  

Gerenciar e monitorar 
desempenho do hardware e 
serviços de rede. 
 

Monitorar com as 
ferramentas adequadas os 
recursos e serviços de rede. 

Trabalho em grupo Domínio dos conceitos estudados  

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apresentação em PowerPoint elaborada pelo professor 

Apostilas redigidas pelo professor e material extraído da internet. 

 

 
 
VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 
Recuperação Continua: Acompanhamento individual, exercícios, trabalhos em sala, 
tira dúvidas e desenvolvimento de projetos. 
 
 
 
 
VII – Identificação: 

Nome do professor: Luciano Maia Lisboa 
Assinatura:                                                                                        Data: 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Área deverá verificar se o 
planejamento do professor está coadunado ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial no que 
está definido para este Componente Curricular. 

Nome da coordenadora: Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data:        
 

Centro Paula Souza – 2014 
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ETEC: Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar em Programação 
de Computadores Módulo: 2º 

Componente Curricular: Técnicas de Orientação a Objetos 

C.H. Semanal: 03 Professor: 1. Wilton Moreira Ferraz Junior 

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

• Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas. 
• Instalar, codificar, compilar e testar programas estruturados, orientados a 

eventos e objetos. 
• Detectar tendências na área de Informática, propondo soluções inovadoras. 
• Planejar e documentar sistemas, aplicações e projetos. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 
 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Técnicas de Orientação a Objetos                                                                     Módulo: 2º 
Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 
1 Compreender os conceitos e técnicas de orientação a 

objetos e sua aplicação em programação. 
1.1 Identificar conceitos e técnicas de orientação a objetos. 

1 

Introdução à Orientação a Objetos: 
• Objetos e classes: 

o Atributos e métodos  
• Tipos de atributos: 

o Público, privado e protegido.  
• Tipos de métodos: 

o Público, privado e protegido; 
o Específicos, de acesso e construtores. 

 . 1.2 Utilizar as técnicas de orientação a objetos na elaboração 
de projetos para o desenvolvimento de sistemas. 2 Abstração 

  
  3 Encapsulamento 

    
4 Relação de objetos:  

• Associação, agregação, composição e dependência. 

    5 
Herança:  
• Reutilização de código, de construtores, de métodos 

abstratos, de superclasses e de subclasses. 

    6 Polimorfismo:  
• Subclasse, sobrescrita de método e sobrecarga de 

método. 

    7 Interfaces:  
• padronização 

    8 Classes e métodos abstratos 

    9 Exceções 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Técnicas de Orientação a Objetos                                                                                Módulo: 2º 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimento Didáticos Cronograma / 
Dia e Mês 

1.1. Identificar conceitos e técnicas de 
orientação a objetos. 

1.2 Utilizar as técnicas de orientação a objetos 
na elaboração de projetos para o 
desenvolvimento de sistemas. 

Competência n.º 1 
Introdução à Orientação a Objetos: 

• Objetos e classes: 
o Atributos e métodos  

• Tipos de atributos: 
o Público, privado e protegido.  

 Aulas teóricas e Práticas utilizando 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados 

 
18/07 a 15/08 

1.1. Identificar conceitos e técnicas de 
orientação a objetos. 
1.2 Utilizar as técnicas de orientação a objetos 
na elaboração de projetos para o 
desenvolvimento de sistemas. 

Competência n.º 1 
Introdução à Orientação a Objetos: 
Tipos de métodos: 

• Público, privado e protegido; 
• Específicos, de acesso e construtores. 

Abstração 
Encapsulamento 

Aulas teóricas e Práticas utilizando 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados 

22/08 a 12/09 

1.1. Identificar conceitos e técnicas de 
orientação a objetos. 
1.2 Utilizar as técnicas de orientação a objetos 
na elaboração de projetos para o 
desenvolvimento de sistemas. 

Competência n.º 1 
Relação de objetos:  

• Associação, agregação, composição 
e dependência. 

Herança:  
• Reutilização de código, de 

construtores, de métodos abstratos, 
de superclasses e de subclasses. 

Aulas teóricas e Práticas utilizando 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados 

26/09 a 10/10 
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1.1. Identificar conceitos e técnicas de 
orientação a objetos. 

1.2 Utilizar as técnicas de orientação a objetos 
na elaboração de projetos para o 
desenvolvimento de sistemas. 

Competência n.º 1 
Polimorfismo:  

• Subclasse, sobrescrita de método e 
sobrecarga de método. 

Aulas teóricas e Práticas utilizando 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados 

17/10 a 07/11 

1.2. Coletar requisitos de usuários e sistemas. 

1.3. Modelar sistemas de acordo com as 
especificações. 

Competência n.º 1 
Interfaces:  

• Padronização 
Classes e métodos abstratos 
Exceções 

Aulas teóricas e Práticas utilizando 
estudos de casos para aplicação de 
conceitos estudados 

14/11 a 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Técnicas de Orientação a Objetos                                                               Módulo: 2º 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Compreender os conceitos e 
técnicas de orientação a objetos 
e sua aplicação em programação. 

Utilizar de forma eficiente técnicas 
de modelagem de sistemas. 

Estudo de Caso para análise 
inicial e modelagem 

Organização e desenvolvimento 
em grupo e individualmente. 

Demonstrar domínio dos 
conceitos e técnicas de 
Orientação a Objeto 

Compreender os conceitos e 
técnicas de orientação a objetos 
e sua aplicação em programação. 

Utilizar de forma eficiente técnicas 
de modelagem de sistemas. 

Construção diagrama de 
classes baseados em estudo de 
caso 

Organização e desenvolvimento 
em grupo e individualmente. 

Apresentar diagramas 
condizentes com o estudo de 
caso estudado 

Compreender os conceitos e 
técnicas de orientação a objetos 
e sua aplicação em programação. 

Utilizar de forma eficiente técnicas 
de modelagem de sistemas. 

Construir diagrama de casos de 
usos baseados em estudo de 
caso 

Organização e desenvolvimento 
em grupo e individualmente. 

Apresentar diagramas 
condizentes com o estudo de 
caso estudado 

Compreender os conceitos e 
técnicas de orientação a objetos 
e sua aplicação em programação. 

Utilizar de forma eficiente técnicas 
de modelagem de sistemas. 

Codificar classes 
implementadas no diagrama de 
classes 

Organização e desenvolvimento 
em grupo e individualmente. 

Apresentar diagramas que sejam 
condizentes com o estudo de 
caso estudado 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostila desenvolvida pelo professor. 

Apresentação em PowerPoint elaborada pelo professor 

MELO, Ana Cristina. Desenvolvendo Aplicações com UML 2.0: do Conceitual à implementação. 
2ª Ed. Rio de Janeiro, Brasport, 2004. 

GUEDES, Gilleanes T. A. UML: Uma Abordagem Prática. 2ª Ed. São Paulo, Novatec, 2006.  
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Revisão do conteúdo, esclarecimento de dúvidas, exercícios complementares, 
acompanhamento individual do aluno com dificuldades. 

 
VII– Identificação: 

Nome do professor (a): Wilton Moreira Ferraz Junior 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador (a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/07/2014 
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ETEC: Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de auxiliar em programação 
de computadores Módulo: 2º 

Componente Curricular: Técnicas e Linguagens para Banco de Dados II 

C.H. Semanal: 02 Professor: 1. Luciano Maia Lisboa 

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

Modelar estrutura e operar aplicativos para banco de dados. 
Montar estrutura de banco de dados. 
Alterar estrutura de armazenamento de dados. 
Coletar dados. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Centro Paula Souza – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Técnicas e Linguagens para Banco de Dados II                                        Módulo: 2º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 Compreender a arquitetura cliente-servidor, 
aplicando-as em bancos de dados. 

1 Implementar as estruturas modeladas usando banco de 
dados. 

1 Ambientes/ferramentas de gerenciamento de 
bancos de dados. 

2 Analisar e aplicar o resultado da modelagem de 
dados. 

2 Utilizar ambientes/linguagens para manipulação de 
dados nos diversos modelos de SGBD (Sistemas 
Gerenciadores de Bancos de Dados). 

2 Linguagem SQL 

  3 Utilizar os conceitos de bancos de dados acima 
descritos em bases de dados distribuídas e aplicações 
em camadas. 

3 Gerenciamento de banco de dados 

    4 Administração de banco de dados 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Técnicas e Linguagens para Banco de Dados II                                        Módulo: 2º 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / 
Dia e Mês 

1- Implementar as estruturas modeladas 
usando banco de dados 
2 - Utilizar ambientes/linguagens para 
manipulação de dados nos diversos modelos 
de SGBD (Sistemas Gerenciadores de Bancos 
de Dados). 

Competência n.º 1 e 2 
Linguagem SQL. 

Aulas teóricas e utilização do laboratório 
para desenvolvimento prático. 21/07 a 25/08 

1- Implementar as estruturas modeladas 
usando banco de dados 

Competência n.º 1 e 2 
Ambientes/ferramentas de 
gerenciamento de bancos de dados. 

Aulas teóricas e utilização do laboratório 
para desenvolvimento prático. 01/09 a 29/09 

2 - Utilizar ambientes/linguagens para 
manipulação de dados nos diversos modelos 
de SGBD (Sistemas Gerenciadores de Bancos 
de Dados). 

Competência n.º 1 e 2 
Ambientes/ferramentas de 
gerenciamento de bancos de dados.  
Linguagem SQL. 

Aulas teóricas e utilização do laboratório 
para desenvolvimento prático. 06/10 a 20/10 

1- Implementar as estruturas modeladas 
usando banco de dados 
2 - Utilizar ambientes/linguagens para 
manipulação de dados nos diversos modelos 
de SGBD (Sistemas Gerenciadores de Bancos 
de Dados). 

Competência n.º 1 e 2 
Linguagem SQL e gerenciamento de 
Banco de Dados – MYSQL. 

Aulas teóricas e utilização do laboratório 
para desenvolvimento prático. 03/11 a 17/11 

3- Utilizar os conceitos de bancos de dados 
acima descritos em bases de dados 
distribuídas e aplicações em camadas. 

Competência n.º 1 
Administração de banco de dados – 
MYSQL. 

Aulas teóricas e utilização do laboratório 
para desenvolvimento prático. 24/11 a 01/12 

Centro Paula Souza – 2014  
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Técnicas e Linguagens para Banco de Dados II                                       Módulo: 2º 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Compreender a arquitetura cliente-
servidor, aplicando-as em bancos 
de dados. 

Assimilação de conteúdo 
estudado. 

 

Construção de projeto utilizando 
ferramentas de manipulação de 
dados 

Usabilidade do produto final do 
projeto. 

Uso correto das técnicas na 
escolha de ferramentas de 
manipulação de dados 

Analisar e aplicar o resultado da 
modelagem de dados. 

Desenvolver modelo de dados 
que atendam os requisitos de 
sistema 

Refino de modelo de dados 
baseados em estudo de caso 

Apresentar projeto de 
implementação base de dados 

Demonstração de funcionamento 
de sistema de apresentado em 
projeto 

 
 
 
 
 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apresentação em PowerPoint elaborada pelo professor 

Apostilas redigidas pelo professor. 

MACHADO, Felipe; ABREU, Mauricio Projeto de Banco de Dados Uma Visão Prática 15ª 
edição Editora Erica 

PIVA, Gustavo Dibbern Manual de Informática Centro Paula Souza, v.3 - (Informática, 
análise e gerenciamento de dados) Editora Fundação Padre Anchieta 

HEUSER, Carlos Alberto Projeto de Banco de Dados 4ª edição Editora Sagra 

OLIVEIRA, Celso Henrique Poderoso SQL Curso Prático 1ª edição Editora Novatec 

MANZANO José Augusto N. G. MYSQL 5.1 Interativo: Guia Prático de Orientação e 
Desenvolvimento 3ª edição Editora Érica 

RANGEL, Alexandre MYSQL Projeto, Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados 1ª 
edição Editora Alta Books 

 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Revisão do conteúdo, recuperação paralela, esclarecimento de dúvidas, exercícios 
complementares, acompanhamento individual do aluno com dificuldades. 

 
VII– Identificação: 

Nome do professor (a): Luciano Maia Lisboa 

Assinatura:                                                                                        Data:  

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Consta do Plano de Trabalho Docente as competências definidas para o componente curricular. 

Nome do coordenador (a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data: 
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ETEC  Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática   

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática Módulo:3º 

Componente Curricular: Programação de Computadores  II 

C.H. Semanal: 05 Professor: Benedito José Santos 

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

Atribuições: 
• Instalar, codificar, compilar e documentar programas e sistemas de 

informação. 
• Analisar e operar os serviços e funções dos sistemas operacionais 

 
Atividades: 

• Desenvolver Sistemas e Aplicações 
• Realizar Manutenção de Sistemas e Aplicações  
• Implantar Sistemas e Aplicações 

 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Centro Paula Souza –  2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:  Programação de Computadores  II                                                Módulo: 3º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 

 
Elaborar programas de computador, 
propondo soluções para resolução de 
problemas computacionais, aplicando 
técnicas de orientações a objetos com 
conexão a banco de dados.  

 
1 
 
 

 
Utilizar técnicas de orientação a objetos para 
programação de código fonte.  
 

 
1 
 
 

 
Revisão de conceitos:  
 

   
 
2 

 
Conectar a aplicação ao Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados.  
 

 
2 
 

 
Interface:  
 

   
 
3 
 

 
Compilar código fonte para depurar erros, gerar 

programas e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  

 

3 Serialização  
 

    4 Conexão com o banco de dados 
utilizando o MySQL/ SQL Server: 

    5 Criação de relatório. 

    6 MVC 

Centro Paula Souza – 2014  
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    7 Applets  

    8 Servlets  

    9 Conceitos de Threads  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Programação de Computadores  II                                   Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 Utilizar técnicas de 
orientação a objetos para 
programação de código fonte.  
 
2 Conectar a aplicação ao 
Sistema Gerenciador de Banco 
de Dados.  
 
3 Compilar código fonte para 
depurar erros, gerar programas 
e realizar testes, conforme as 
especificações solicitadas.  
 

1 Revisão de conceitos:  
 

Apresentar um projeto modelo de aplicação 
utilizando o ambiente Java como suporte de 
codificação e desenvolvimento. 

17/07 a 30/07 
 

1 Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais  
2 Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas 
na representação da solução 
de problemas.  
3 Executar procedimentos de 
testes de programas.  
4 Redigir instruções de uso dos 
programas implementados.  
 

 
2 Interface:  
 
 

 

 
Uso de Generics (polimorfismo paramétrico).  
 

31/07 a 13/08 
 

 3 - Serialização  
 

Uso de funções para a Serialização de Dados 14/08 a 27/08 

Centro Paula Souza – 2014  
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1 Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais  
2 Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas 
na representação da solução 
de problemas.  
3 Executar procedimentos de 
testes de programas.  
4 Redigir instruções de uso dos 
programas implementados.  
 

4 - Conexão com o banco de 
dados utilizando o MySQL/ 
SQL Server: 

 
ORM – Modelagem Objeto-Relacional;  
Persistência dos Dados;  
Data Access Object – DAO;  
Projeto de aplicação com conexão ao Banco de 
Dados;  
Manipulação de Banco de Dados;  
Aplicação CRUD;  
JTable:  
o uso e customização  
 

28/08 a 11/09 

1 Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais  
2 Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas 
na representação da solução 
de problemas.  
3 Executar procedimentos de 
testes de programas.  
4 Redigir instruções de uso dos 
programas implementados.  
 

5 - Criação de relatório. Uso do  iReport  
 17/09 a 25/09 

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
1 Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais  
2 Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas 
na representação da solução 
de problemas.  
3 Executar procedimentos de 
testes de programas.  
4 Redigir instruções de uso dos 
programas implementados.  
 

6 - MVC Aplicação do MVC 01/10 a 16/10 

1 Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais  
2 Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas 
na representação da solução 
de problemas.  
3 Executar procedimentos de 
testes de programas.  
4 Redigir instruções de uso dos 
programas implementados.  
 

7 - Applets Construção de Applets 22/10 a 30/10 

Centro Paula Souza – 2014  
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1 Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais  
2 Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas 
na representação da solução 
de problemas.  
3 Executar procedimentos de 
testes de programas.  
4 Redigir instruções de uso dos 
programas implementados.  
 

8 – Servlets Construção de Servlets 05/11 a 13/11 

1 Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais  
2 Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas 
na representação da solução 
de problemas.  
3 Executar procedimentos de 
testes de programas.  
4 Redigir instruções de uso dos 
programas implementados.  
 

9 – Conceitos de Threads Uso de Threads 19/11 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  Programação de Computadores  II                           Módulo: 3º 
 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Elaborar programas de 
computador, propondo 

soluções para resolução de 
problemas computacionais, 

aplicando técnicas de 
orientações a objetos com 

conexão a banco de dados.  

Utilização das técnicas de 
programação orientada a 
objetos e a construção de 

estruturas em concordância 
com as técnicas. 

Exercícios participativos. 

 
 

Clareza e objetividade. 
 
 
 
 
 

Construir o programa que 
contenha classes de objetos, 

propriedades, eventos e 
métodos. 

 
 
 
 
 
 
 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Pense Java – Guia de Aprendizagem. Rio de Janeiro: 
Alta Books, 2009, 484 p. 

DELLA CROCE FILHO, Ralfe. Informática, programação de computadores. Manual de 
Informática (Centro Paula Souza), v.4. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2010. 

FURGERI, Sérgio. Java 7: ensino didático. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2012. 

Site: Escola de Ensino a Distância Professor Benedito disponível em: 
http://benejsan.com.br/moodle/ 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Recuperação contínua será feita pela repetição de exercícios em sala de aula. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor:  Benedito José Santos 
Assinatura:                                                                                        Data:16/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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ETEC  Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática   

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática Módulo:3º 

Componente Curricular:  Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

C.H. Semanal: 03 Professor: Benedito José Santos 

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

Atribuições: 
• Utilizar aplicativos e linguagens na elaboração de documentos, 

planilhas, apresentações e páginas na Web. 
 

Atividades: 
• Desenvolver Sistemas e Aplicações 
• Projetar Sistemas e Aplicações 
• Selecionar Recursos de Trabalho 
• Demonstrar Competências Pessoais 
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Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso      Módulo: 3º 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar  
 

1 Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de serviços técnicos.  

1 Referencial teórico: pesquisa e compilação de 
dados, produções científicas etc.  
 

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

2 Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  

2 Construção de conceitos relativos ao tema do 
trabalho: definições, terminologia, simbologia 
etc.  

3 Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção.  

3 Utilizar, de modo racional, os recursos destinados 
ao projeto  

3 Definição dos procedimentos metodológicos:  
 Cronograma de atividades;  
 fluxograma do processo  
 

4 Identificar fontes de recursos necessários 
para o desenvolvimento de projetos.  

4 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto.  

4 Dimensionamento dos recursos necessários  

5 Analisar e acompanhar o desenvolvimento 
do cronograma físico-financeiro.  

5 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas  

5 Identificação das fontes de recursos  

6 Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos.  

6 
 

Comunicar idéias de forma clara e objetiva por 
meio de textos e explanações orais. 

6 Elaboração dos dados de pesquisa: seleção, 
codificação e tabulação  

7 Analisar metodologias de gestão da 
qualidade no contexto profissional.  

  7 Análise dos dados: interpretação, explicação e 
especificação.  

    8 Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas.  

    9 Sistemas de gerenciamento de projeto  
    10 Formatação de trabalhos acadêmicos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso         Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
2 Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
3 Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto 
4 Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
5 Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas 
6 Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
 

1 Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc.  

 
Pesquisar dados relacionados ao tema proposto. 18/07 a 25/07 
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1 Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
2 Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
3 Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto 
4 Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
5 Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas 
6 Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
 

2 Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 
definições, terminologia, 
simbologia etc. 
 

 

Discutir conceitos sobre os temas. 01/08 a 08/08 

1 Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
2 Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
3 Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto 
4 Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
5 Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas 
6 Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
 

3 Definição dos procedimentos 
metodológicos:  
Cronograma de atividades;  
Fluxograma do processo  
 

 

Utilizar planilhas na elaboração de cronograma.. 15/08 a 22/08 
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1 Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
2 Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
3 Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto 
4 Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
5 Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas 
6 Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
 
 

4 Dimensionamento dos recursos 
necessários  

Planejar recursos necessários. 29/08 a 05/09 

1 Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
2 Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
3 Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto 
4 Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
5 Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas 
6 Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 

 

5 Identificação das fontes de 
recursos  

Relacionar fontes de recursos. 12/09 a 26/09 

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
1 Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
2 Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
3 Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto 
4 Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
5 Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas 
6 Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 

 

6 Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação  

Agrupar dados. 10/10 a 17/10 

1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  

 

  
7 Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação.  

Interpretar, explicar e especificar os dados. 24/10 a 31/10 
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1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  

 

8 Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas.  
 

Elaborar gráficos 07/11 a 14/11 

1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  
 

9  
Sistemas de gerenciamento de 
projeto  
 

Utilizar software de gerenciamento de projetos. 21/11 a 28/11 
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1 Selecionar informações e 
dados de pesquisa relevantes 
para o desenvolvimento de 
estudos e projetos  
2 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto. 
3 Classificar fontes de 
pesquisa segundo critérios 
relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 
4 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 
5 Registrar as etapas do 
trabalho e dados obtidos  
 

10  
Formatação de trabalhos 
acadêmicos  
 

Construção final do tcc. 05/12 a 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso                Módulo: 3º 
 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

 
1 Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar  
 
 

Apresentação de resumos. Exercícios participativos. 

 
 
Clareza e objetividade. 
 
 
 
 
 

Utilização de linguagens de 
programação diferentes. 

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

Apresentação de cronogramas. Exercícios em aula. 

 
Clareza e objetividade. 
 
 
 

Apresentar um cronograma de 
projeto. 
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3 Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção.  
 
 
 
 
 

Planejamento de produção. 
 Exercícios em aula. 

 
 
Clareza e objetividade. 

Detalhar o cronograma em 
origem e destinação de 
recursos. 

4 Identificar fontes de 
recursos necessários para o 
desenvolvimento de projetos.  

Relacionando fontes de 
recursos. Exercícios em aula. Clareza e objetividade. 

Detalhar o cronograma em 
origem e destinação de 
recursos. 

5 Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro. 
 

Controlando o processo de 
desenvolvimento de projetos. Exercícios em aula. Clareza e objetividade. Elaborar o diagrama de rede. 
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6 Avaliar de forma quantitativa 
e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos.  

Aplicando técnicas de 
avaliação. Exercícios em aula. Clareza e objetividade. Apresentar um resumo 

descritivo. 

7 Analisar metodologias de 
gestão da qualidade no 
contexto profissional. 
 

Analisando metodologias 
segundo as normas vigentes. Exercícios em aula. Clareza e objetividade. Apresentar resenha crítica de 

textos pré-selecionados. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

FIGUEIREDO, Nébia M. Almeida. Método e Metodologia da Pesquisa Científica, 2. 
ed. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2007. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2003. 

PERRENOUD, Ph. As competências para ensinar no século XXI, Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 

BELEZIA, E. C.; RAMOS, I. M. L. Núcleo Básico: Planejamento e Desenvolvimento 
do TCC. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2011.  

SANTOS, B. J. Escola de Ensino a Distância Professor  Benedito. Disponível em: 
<http://benejsan.com.br/moodle/>. 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Recuperação contínua será feita pela repetição de exercícios em sala de aula. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor:  Benedito José Santos 
Assinatura:                                                                                        Data:16/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das competências 
previstas nesse componente curricular. 
Estabelecer conexões entre os equipamentos de forma a garantir a segurança, 
confiabilidade e disponibilidade. Implementar rotinas de segurança. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Professor(es): Ailson Brito Santos 

Componente Curricular: Segurança Digital 

Habilitação Profissional: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Qualificação: TÉCNICO EM INFORMÁTICA Módulo: 3º 

C.H. Semanal: 2 

Eixo Tecnológico:  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Município: CAPÃO BONITO Código: 124 

ETEC  DR. CELSO CHARURI 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente 
Curricular 
   
 
Componente Curricular: Técnicas de Linguagem para Banco de Dados III      Módulo: 3º 
 
 

Nº 
 

Competências 
 

Nº 
 

Habilidades 
 

Nº 
 

Bases Tecnológicas 
1 Propor e aplicar soluções 

visando à proteção das 
informações de 
determinadas empresas ou 
pessoas, garantindo 
confidencialidade,integridade 
e disponibilidade. 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar as principais 
vulnerabilidades, falhas 
de segurança e portas de 
entrada para códigos 
maliciosos e/ ou pessoas 
mal intencionadas, 
protegendo as 
informações de sistemas 
computacionais. 
  

1. 1. Conceitos Segurança 
Digital 
2. Características de 
informação segura: 
confidencialidade, 
integridade e disponibilidade 
(CIA – Confidentiality, 
Integrity and Availability) 
3. Certificações de 
segurança: 
órgãos reguladores 
nacionais e internacionais: 
CERT – Centro de 
Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de 
Segurança no Brasil; 
o CSIRT – Computer 
Security Incident 
Response Team (Equipe 
de Resposta a Tratamento 
de Incidentes de Segurança) 
certificado digital; 
assinatura digital 
4. Cartilha de Segurança 
para Internet 
5. Mecanismos de 
Segurança: controles físicos 
e controles lógicos 
6. Níveis de Segurança: 
física e lógica 
7. Políticas de Segurança 
8. Técnicas para identificar 
vulnerabilidades: 
footprint: 
descoberta de informações 
varredura/ análise; 
enumeração: 
testes de penetração e 
testes de vulnerabilidades 
engenharia social; 
negação de serviço (DoS e 
DDoS); 
injections SQL 
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9. Criptografia 
10. Firewall 
11. Segurança de Redes 
12. Segurança em 
Dispositivos Móveis 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Técnicas de Linguagem para Banco de Dados III     Módulo: 3º 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* 

Procedimentos 
Didáticos 

Cronograma / 
Dia e Mês 

1. Identificar as 
principais 
vulnerabilidades, falhas 
de segurança e portas 
de entrada para códigos 
maliciosos e/ ou 
pessoas mal 
intencionadas, 
protegendo as 
informações de 
sistemas  
computacionais. 
 

1 - computacionais. 
1. Conceitos de Segurança Digital 
2. Características de informação 
segura: confidencialidade, 
integridade e disponibilidade 
(CIA – Confidentiality, Integrity and 
Availability) 
3. Certificações de segurança: 
órgãos reguladores nacionais e 
internacionais: 
CERT – Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de Segurança 
no Brasil; 
o CSIRT – Computer Security Incident 
Response Team (Equipe de Resposta a 
Tratamento de Incidentes de Segurança) 
certificado digital; assinatura digital 
 

Apresentação dos 
conceitos de segurança 
Digital, características da 
informação e 
Certificações fornecidas 
pelo mercado. 

 
 23/07   a   08/10 

 

4. Cartilha de Segurança para Internet 
5. Mecanismos de Segurança: 
controles físicos e controles lógicos 
6. Níveis de Segurança: física e lógica 
7. Políticas de Segurança 
8. Técnicas para identificar 
vulnerabilidades: footprint: descoberta 
de informações varredura / análise; 

Apresentação da cartilha 
de segurança para 

internet e exemplificação 
dos níveis de segurança; 
Apresentação de políticas 
e técnicas de segurança. 

15/10  a  29/10 

 

enumeração: testes de penetração e 
testes de vulnerabilidades engenharia 
social; 
negação de serviço (DoS e DDoS); 
injections SQL 
9. Criptografia 
10. Firewall 
11. Segurança de Redes 
12. Segurança em Dispositivos Móveis 

Apresentação e 
exemplificação de testes 
de vulnerabilidade; 
Segurança nos ambientes 
e dispositivos. 

05/11  a  10/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Técnicas de Linguagem para Banco de Dados III Módulo: 3º 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Propor e aplicar soluções 
visando à proteção das 
informações de 
determinadas empresas ou 
pessoas, garantindo 
confidencialidade, 
integridade e 
disponibilidade. 
 

Execução dos 
trabalhos 

 
Trabalhos 

Execução dos 
trabalhos com 
habilidade e 
criatividade 
 
 
 
 

Executa tarefas 
conforme 
determinado e no 
prazo especificado. 
 
 
 
Efetua trabalhos 
com desempenho 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Material extraído da internet. 
Políticas e Normas para Segurança da Informação 
Brsport 1ª Edição. 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação contínua - Desenvolvimento de trabalho extra com acompanhamento. 
 
VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Ailson Brito Santos 

 
Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador(a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das competências 
previstas nesse componente curricular. 
Executar análise e codificar programas de aplicação a partir da avaliação das 
necessidades do usuário, propondo soluções; 
construir modelos, utilizando técnicas e linguagens para banco de dados; 
Elaborar projeto conceitual, lógico, estrutural, físico e gráfico. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente 
Curricular 
   
 
Componente Curricular: Técnicas de Linguagem para Banco de Dados III      Módulo: 3º 
 
 

Nº 
 

Competências 
 

Nº 
 

Habilidades 
 

Nº 
 

Bases Tecnológicas 
1 Propor agilidade na 

busca de informações 
no banco de dados, 
elaborando soluções e 
utilizando métodos 
adequados de acordo 
com as solicitações do 
cliente. 

1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
1.3 
 

Detectar as melhores formas 
de coletar dados. 
 
 
 
Fazer estruturas de blocos 
armazenados de instruções 
para obter o melhor 
desempenho na busca por 
resultados. 
 
Apresentar os dados 
coletados em forma de 
informações relevantes para 
o apoio à tomada de decisão 
do cliente. 
  

1. Revisão de SQL – vantagens 
e desvantagens – DML e DDL: 
DQL – Linguagem de 
Consulta de Dados:where, 
have, between, order by, in, 
métodos específicos (getdate, 
entre outros), operadores 
lógicos, relacionais e 
aritméticos tipos de dados; 
funções: 
o convert(), str(float, lenght, 
decimal), ascii(string), 
char(integer), len(string), 
lower(string), upper(string), 
replicate(string, integer), 
space(nº_espaço_em_branco) 
, right(string, nº de caracteres 
à esquerda), left (string, nº de 
caracteres à direita), 
ltrim(string), rtrim (string), 
substring(string texto, 
posicao_inicial, tamanho), 
reverse(string), dateadd 
(parte, numero, data), 
round(número, precisão, 
arredondar ou truncar), 
isnull(valor1, valor a ser 
retornado), 
isnumeric(expressao), 
case, count, avg( 
[distinct „ all] n), max( 
[distinct „ all] n), min( 
[distinct „ all] n), sum( 
[distinct „ all] n) 
junções: 
associações internas – 
inner join (junções 
idênticas e nãoidênticas); 
associações externas – 
left outer join ou right 
outer join, full outer join; 
associações cruzadas – 
cross join; 
auto-junção 
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2. Subconsultas 
3. Comentários de uma linha e 
de várias linhas 
4. Estruturas básicas dos 
blocos 
SQL: 
apresentação dos blocos: 
o blocos anônimos, 
procedures, functions e 
triggers 
instruções SQL dentro do 
bloco: 
o select, insert, update, 
delete 
estruturas de decisão: 
o apresentação das 
estruturas de decisão ifthen- 
else e case 
estruturas de repetição: 
o apresentação das 
estruturas de repetição 
loop, while e for 
exceções (tratamentos de 
erros): 
o apresentação das 
exceções pré-definidas 
e exceções definidas 
pelo usuário 
5. Procedures: 
apresentação da sintaxe 
para criação de procedures 
e exemplos 
6. Functions: 
apresentação da sintaxe 
para criação de funções 
(functions) e exemplos 
7. Triggers: 
apresentação da sintaxe 
para criação de gatilhos 
(triggers) e exemplos 
8. Views: 
apresentação da sintaxe 
para criação de gatilhos 
(triggers) e exemplos 
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9. Índices: 
apresentação da sintaxe 
para criação índices; 
 
índices clusterizados; 
índices não clusterizados; 
índice cluster misturado com 
índice não cluster 
10. Merge – Introdução: 
mesma base e base 
diferentes 
11. Logins, usuários, roles e 
grupos 
12. Proprietários e permissões 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Técnicas de Linguagem para Banco de Dados III     Módulo: 3º 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* 

Procedimentos 
Didáticos 

Cronograma / 
Dia e Mês 

1 - Detectar as melhores 
formas de coletar 
dados. 
 

1 - 1Revisão de SQL – vantagens 
e desvantagens – DML e DDL: 
DQL – Linguagem de 
Consulta de Dados:where, have, 
between, order by, in, métodos 
específicos (getdate, entre outros), 
operadores lógicos, relacionais e 
aritméticos tipos de dados; funções: 
o convert(), str(float, lenght, decimal), 
ascii(string), char(integer), len(string), 
lower(string), upper(string), 
replicate(string, integer), 
space(nº_espaço_em_branco) 
, right(string, nº de caracteres à 
esquerda), left (string, nº de caracteres à 
direita), ltrim(string), rtrim (string), 
substring(string texto, posicao_inicial, 
tamanho), reverse(string), dateadd 
(parte, numero, data), round(número, 
precisão, arredondar ou truncar), 
isnull(valor1, valor a ser retornado), 
isnumeric(expressao), case, count,  
avg([distinct „ all] n),  
max([distinct „ all] n),  
min([distinct „ all] n),  
sum([distinct „ all] n) 
 

Revisão para produção 
de banco de dados; 

Exposição e exercícios 
da aplicação das 
técnicas e recursos das 
ferramentas. 

 
 21/01   a   06/10 

1.2 - Fazer estruturas de 
blocos armazenados de 
instruções para obter o 
melhor desempenho na 
busca por resultados. 

1 - junções: 
associações internas – inner join 
(junções idênticas e não idênticas); 
associações externas – 
left outer join ou right outer join, full outer 
join; 
associações cruzadas – 
cross join; auto-junção 

Apresentação e 
exemplificação de 
comandos para 

execução das junções. 

13/10  a  03/11 
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1.3 - Apresentar os 
dados coletados em 
forma de informações 
relevantes para o apoio 
à tomada de decisão do 
cliente. 
 

2. Subconsultas 
3. Comentários uma linha/várias linhas 
4. Estruturas básicas dos blocos 
SQL: apresentação dos blocos: 
blocos anônimos, procedures, functions 
e triggers 
instruções SQL dentro do bloco: 
o select, insert, update, delete 
estruturas de decisão: 
o apresentação das estruturas de 
decisão ifthen-else e case  
estruturas de repetição: 
o apresentação das estruturas de 
repetição loop, while e for exceções 
(tratamentos de erros): 
apresentação das exceções pré-
definidas e exceções definidas 
pelo usuário  
5. Procedures: 
apresentação da sintaxe para criação de 
procedures e exemplos 
6. Functions: 
apresentação da sintaxe para criação de 
funções (functions) e exemplos 
7. Triggers: 
apresentação da sintaxe para criação de 
gatilhos (triggers) e exemplos 
8. Views: 
apresentação da sintaxe para criação de 
gatilhos (triggers) e exemplos 
9. Índices: 
apresentação da sintaxe para criação 
índices: 
índices clusterizados; 
índices não clusterizados; 
índice cluster misturado com 
índice não cluster 
10. Merge – Introdução: 
mesma base e base diferentes 
11. Logins, usuários, roles e grupos 
12. Proprietários e permissões 

Exemplificação de 
comandos para 
execução das técnicas. 

10/11  a  08/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Técnicas de Linguagem para Banco de Dados III Módulo: 3º 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Propor agilidade na busca 
de informações no banco 
de dados, elaborando 
soluções e utilizando 
métodos adequados de 
acordo com as solicitações 
do cliente. 

Execução dos 
exercícios de 
fixação. 
 
 
 
 
Executa 
trabalhos 

Exercícios de fixação 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos 

Execução dos 
exercícios de 
fixação conforme 
orientação 
 
 
 
Executa trabalhos 
com habilidade e 
criatividade 
 
 
 
 

Executa tarefas 
conforme 
determinado e no 
prazo especificado. 
 
 
 
Efetua trabalhos 
com desempenho 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Material extraído da internet. 
MYSQL 
Projeto, modelagem e desenvolvimento de banco de dados. 
Alta Books 2º Edição. 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação contínua - Desenvolvimento de trabalho extra com acompanhamento. 
 
VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Ailson Brito Santos 

 
Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014      
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das competências 
previstas nesse componente curricular. 
Estabelecer conexões entre os equipamentos de forma a garantir a segurança, 
confiabilidade e disponibilidade. Implementar rotinas de segurança. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente 
Curricular 
   
 
Componente Curricular: Técnicas de Linguagem para Banco de Dados III      Módulo: 3º 
 
 

Nº 
 

Competências 
 

Nº 
 

Habilidades 
 

Nº 
 

Bases Tecnológicas 
1 Desenvolver projetos e 

Aplicativos para 
dispositivos móveis 
 

1.1 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 

Utilizar linguagem de 
programação orientada a 
objeto no desenvolvimento de 
aplicativos para dispositivos 
móveis. 
Selecionar ambientes, 
emuladores e bibliotecas 
para diferentes modelos de 
dispositivos móveis. 
 

1. Dispositivos móveis e o 
mercado: arquitetura de 
sistemas operacionais para 
dispositivos móveis 
2. Configurando o ambiente de 
desenvolvimento 
3. Programando aplicações 
para dispositivos móveis: 
componentes de aplicações; 
permissões de acesso; 
invocação e aplicação de 
leiaute; retorno de informações 
e passagem de parâmetros; 
resources em arquivos XML; 
autenticação 
4. Introdução à criação de 
interfaces gráficas: tratamento 
de eventos; views e leiautes 
nativos 
5. Threads: modelo de 
execução do aplicativo; 
handlers; tarefas assíncronas 
6. Trabalhando com eventos e 
Broadcast 
 7. Configuração estática e 
dinâmica: envio de mensagens 
com e sem ordenamento; ciclo 
de vida e recomendações de 
uso 
8. Serviço de notificação, 
toasts e alarmes: criação, 
configuração e cancelamento 
de notificações; 
exibição de toasts; 
configuração e agendamento 
de alarmes 
9. Processamento em 
segundo plano com services: 
criação e execução de 
services; conexão a services 
existentes 
10. Localização com GPS e 
mapas: providers e localização 
atual do dispositivo; alerta de 
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proximidade; 
geocoding e reverse 
geocoding;  
Utilização e configuração de 
mapas em aplicações; 
overlays em mapas 
11. Armazenamento de dados: 
armazenamento de 
preferências do usuário e 
framework de preferências; 
arquivos na memória interna e 
externa; manipulação de 
dados 
12. Disponibilizando 
informações com content 
providers: 
Uso de URLs para acesso a 
um content provider; criação 
de content providers e 
manipulação de dados 
13. Tópicos avançados de 
interfaces gráficas: 
adapters nativos e 
customizados; 
views baseadas em adapters; 
dialogs 
14. Rede (sockets, Internet e 
web services): 
sockets TCP/IP e UDP/IP; 
requisições HTTP; invocação 
de web services; os formatos 
XML e JSON 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Técnicas de Linguagem para Banco de Dados III     Módulo: 3º 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* 

Procedimentos 
Didáticos 

Cronograma / 
Dia e Mês 

1. Identificar as 
principais 
vulnerabilidades, falhas 
de segurança e portas 
de entrada para códigos 
maliciosos e/ ou 
pessoas mal 
intencionadas, 
protegendo as 
informações de 
sistemas  
computacionais. 
 

1 – 1 Dispositivos móveis e o mercado: 
arquitetura de sistemas operacionais para 
dispositivos móveis 
2. Configurando o ambiente de 
desenvolvimento 
3. Programando aplicações para 
dispositivos móveis: componentes de 
aplicações; permissões de acesso; 
invocação e aplicação de leiaute; retorno 
de informações e passagem de 
parâmetros; resources em arquivos XML; 
autenticação 
4. Introdução à criação de interfaces 
gráficas: tratamento de eventos; views e 
leiautes nativos 

Exposição das 
arquiteturas e 

ferramentas de 
desenvolvimento de 

aplicativos. 

 
 22/07   a   28/10 
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 5. Threads: modelo de execução 
do aplicativo; 
handlers; tarefas assíncronas 
6. Trabalhando com eventos e 
Broadcast 
 7. Configuração estática e dinâmica: 
envio de mensagens com e sem 
ordenamento; ciclo de vida e 
recomendações de uso 
8. Serviço de notificação, toasts e alarmes: 
criação, configuração e cancelamento de 
notificações; 
exibição de toasts; configuração e 
agendamento de alarmes 
9. Processamento em segundo plano com 
services: criação e execução de 
services; conexão a services existentes 
10. Localização com GPS e 
mapas: providers e localização atual do 
dispositivo; alerta de proximidade; 
geocoding e reverse 
geocoding;  
Utilização e configuração de mapas em 
aplicações; overlays em mapas 
11. Armazenamento de dados: 
armazenamento de preferências do 
usuário e framework de preferências; 
arquivos na memória interna e externa; 
manipulação de dados 
12. Disponibilizando informações com 
content providers: 
Uso de URLs para acesso a um content 
provider; criação de content providers e 
manipulação de dados 
13. Tópicos avançados de interfaces 
gráficas: 
adapters nativos e customizados; 
views baseadas em adapters; 
dialogs 
14. Rede (sockets, Internet e 
web services): 
sockets TCP/IP e UDP/IP; requisições 
HTTP; invocação de web services; os 
formatos XML e JSON 

Exposição dos 
recursos  para 

execução de serviços 
de processamento. 

04/11  a  09/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Técnicas de Linguagem para Banco de Dados III Módulo: 3º 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Propor e aplicar soluções 
visando à proteção das 
informações de determinadas 
empresas ou pessoas, 
garantindo confidencialidade, 
integridade e disponibilidade. 
 

Execução dos 
trabalhos 

 
Trabalhos 

Execução dos 
trabalhos com 
habilidade e 
criatividade 
 
 
 
 

Executa tarefas 
conforme 
determinado e no 
prazo especificado. 
 
 
Efetua trabalhos 
com desempenho 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Material extraído da internet. 
Programando o Android 
Novatec 2ª Edição. 
Android parabprogramadores (Deitel) 
Bookman 1ª Edição 
 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação contínua - Desenvolvimento de trabalho extra com acompanhamento. 
 
VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Ailson Brito Santos 

 
Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome do coordenador(a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 16 / 07 / 2014      
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                                                  Ensino Técnico 
 

ETE Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Profissional: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Técnico em Informática Módulo: 3° 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

C. H. Semanal: 2 Professor (a): Juvenal Bonás Filho  

 

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

• Aplicar a legislação e os códigos de ética profissional nas relações 
pessoais, profissionais e comerciais.  

• Identificar políticas, normas e controle de qualidade em produtos e 
serviços. 

• Cumprir as regras, regulamentos e procedimentos organizacionais. 
• Participar e coordenar equipes de trabalho e promover a imagem 

pessoal e da organização. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: 3° 

N ° Competências N ° Habilidades N ° Bases Tecnológicas 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

Analisar os códigos de ética profissional, 
as regras e regulamentos 
organizacionais. 
 
Atualizar, desenvolver e ou aprimorar o 
conhecimento, tendo em vista melhorar o 
desempenho pessoal e organizacional. 
 
Reconhecer e prever situações de risco 
ou desreipeito á saude, pessoal, social e 
ambiental e selecionar procedimentos 
que possam evitá-las. 
 
Trabalhar em equipe e cooperativamente 
valorizando e encorajando a autonomia e 
a contribuiição de cada um. 
 
Promover a imagem da organização, 
identificando ameaças e oportunidades 
que possam afetá-la e os procedimentos 
de controle adequados a cada situação. 

 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

 
 
Aplicar a legislação e os códigos de ética 
profissional nas relações pessoais, 
profissionais e comerciais. 
 
Identificar e aplicar políticas, normas e 
controle de qualidade de qualidade em 
produtos e serviços. 
 
Cumprir as regras, regulamentos e 
procedimentos organizacionais. 
 
Estabelecer relações de respeito mútuo 
entre as partes; participar e coordenar 
equipes de trabalho. 
 
Promover a imagem da organização. 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 

Ética Profissional 
 
 
Higiene e segurança no trabalho e 
saúde social e ambiental. 
 
 
 
Gestão de qualidade. 
 
 
 
Conceitos de trabalho em equipe. 
 
 
Critérios de imagem pessoal. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: 3° 

Habilidades Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma – Dia/ Mês 
Aplicar a legislação e os códigos de 
ética profissional nas relações 
pessoais, profissionais e comerciais. 

1 - Ética Profissional (1) 
 

- Aulas expositivas.  
22/07 – 19/08 

Identificar e aplicar políticas, normas 
e controle de qualidade de qualidade 
em produtos e serviços. 

2 - Higiene e segurança no trabalho 
e saúde social e ambiental. (2) 

- Trabalhos em equipe com o 
professor. 

 
26/08 – 16/09 

Cumprir as regras, regulamentos e 
procedimentos organizacionais. 

3 - Gestão de qualidade. (3) - Aulas expositivas. 23/09 – 14/10 

Estabelecer relações de respeito 
mútuo entre as partes; participar e 
coordenar equipes de trabalho. 

4 - Conceitos de trabalho em equipe. 
(4) 
 

- Trabalhos em equipe com o 
professor. 

 
21/10 – 18/11 

Promover a imagem da organização. 5 - Critérios de imagem pessoal. (5) - Aulas expositivas. 25/11 – 09/12 
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IV– Procedimento de Avaliação 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: 3° 

Competências Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1 – Analisar os códigos de 
ética profissional as regras e 
regulamentos organizacionais. 
 
2 – Atualizar, desenvolver e ou 
aprimorar o conhecimento, 
tendo em vista melhorar o 
desempenho pessoal e 
organizacional. 
 
3 – Reconhecer e prever 
situações de risco ou 
desrespeito á saúde pessoal, 
social e ambiental e selecionar 
procedimentos que ossam 
evitá-las. 
 
4 – Trabalhar em equipe e 
cooperativamente, valorizando 
e encorajando a autonomia e a 
contribuição de cada um. 
 
5 – Promover a imagem da 
organização, identificando 
ameaças e oportunidades que 
possam afetá-las e os 
procedimentos de controle 
adequados a cada situação. 

Capacidade de dirimir 
problemas expostos. 
 
 
Dominio das técnicas e sua 
utilização. 
 
 
 
 
Aplicação adequada das 
técnicas.  
 
 
 
 
 
Precisão na sua Consecução 
do Projeto. 
 
 
 
Aplicando adequada das 
técnicas. 

Prova prática, apresentação 
em grupo. 
 
 
Prova dissertativa. 
 
 
 
 
 
Seminário. 
 
 
 
 
 
 
Trabalho em equipe. 
 
 
 
 
Prova prática, apresentação 
em grupo. 

Raciocínio lógico. 
 
 
 
Interpretação de texto. 
 
 
 
 
 
Coerência e bom senso. 
 
 
 
 
 
 
Organização e estratégia. 
 
 
 
 
Coerência e bom senso. 

Desenvolvimento eficaz. 
 
 
 
Índice de acertos. 
 
 
 
 
 
Exposição do conteúdo com 
clareza. 
 
 
 
 
 
Conteúdo técnico e atualizado. 
 
 
 
 
Desenvolvimento eficaz. 
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V – Materiais de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Serette, Caio Flávio; Ed. Textonovo – Noções de Direiro, 3 ª Edição 2009. 
Sá, Antônio Lopes; Ed. Atlas – Ética Profissional, 7ª Ediçao 2010. 
Davis, Keith; Ed. Cencage – Comportamento Humano no Trabalho, 3ª Edição 
2011. 
 
Apostilas elaboradas pelo professor de acordo com o material didático em 
destaque. 

 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento 
Insatisfatório 

• Recuperação contínua, atendimento individual, e paralela com trabalho 
de pesquisas e leituras. 

 

VII – Identificação 

Nome do professor: JUVENAL BONÁS FILHO 

Assinatura:                                                                        Data: 17/07/2014 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

 

Nome do Coordenador: ELZA MARIA TEIXEIRA ENEI FRANCATTO 

Assinatura:                                                                        Data: 17/07/2014 
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ETEC Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico:Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Técnico em Informática Módulo: 3 

Componente Curricular: Desenvolvimento de Software II 

C.H. Semanal: 05 Professor: José Antonio Castanho de Almeida 

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

2- Identificar e Desenvolver o algoritmo em pseudocódigo. 

3- Transcrever o pseudocódigo para linguagem de programação. 

4- Gerar aplicativos. 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Centro Paula Souza – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        (Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento de Software II                                                                                      Módulo: 3 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 Desenvolver softwares comerciais, aplicando as 
técnicas de orientação a objetos com acesso a 
banco de dados.  

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 

Aplicar os conceitos de orientação a objetos 
para desenvolver softwares.  
 
 
Utilizar as técnicas de conexão a banco de 
dados no desenvolvimento de sistemas.  
 
 
Fazer uma aplicação que atenda às 
características necessárias ao funcionamento 
adequado de um software comercial.  

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 

11 
 

1. Linguagem C#.NET Framework  
 
2. Acesso a banco de dados com 
SQLConnection  
 
3. Usando o SQL Server Express Edition  
 
4. SQL Server Management Studio  
 
5. Acessando o SQL Server Management 
Studio  
 
6. Criando o banco de dados  
 
7. Criando tabelas  
 
8. Alterando/ inserindo dados na tabela  
 
9. Utilizando SQLConnection  
 
10. Criando uma aplicação com acesso a 
banco de dados  
 
11. Classes de conexões:  

• acessando o banco de dados  

Centro Paula Souza – 2014  
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12 
 

13 
 
 

14 
 

15 
 
 
 
 
 

16 
 
 

17 
 

18 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
12. Classe SQLCommand  
 
13. Relacionando as tabelas:  

• visualizando o relacionamento  
 
14. Diagrama de conexão  
 
15. DataGridView:  

• obtendo valores do DataGridView;  
• consulta, atualização e inclusão de 

dados;  
• validando os campos  

 
16. Inserindo na tabela com SQLClient-MS-
SQL  
 
17. Método listar  
 
18. Atualizando os dados  
 
19. LINQ:  

• provedores LINQ;  
• LINQ to Objects, DataSets, 

DataReader, SQL, Entities e XML  
• consulta LINQ;  
• obtendo dados de 2 ou mais tabelas;  
• ordenando os resultados;  
• utilizando caixas combo;  
• atualizando dados via LINQ  

 
20. Windows Presentation Foundation  

• criando um projeto WPF  
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21 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

23 
 

21. Threads:  
• aplicando Threads;  
• trabalhando com duas Threads;  
• alterando a prioridade da Thread;  
• alterando a cultura da Thread  

 
22. User Control:  

• User Control Designer;  
• adicionado o User Control a uma 

aplicação;  
• adicionando o User Control ao 

formulário  
 
23. Impressão de documentos:  

• Namespace System.Drawing;  
• Namespace System.Drawing.Printing;  
• impressão de texto a partir do banco;  
• visualização de impressão 

 
 

Centro Paula Souza – 2014  



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento de Software II                                                                                      Módulo: 3 
 

Habilidade Bases Tecnológicas e 
Competências* Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  

 
1.3. Fazer uma aplicação que 

atenda às características 
necessárias ao funcionamento 

adequado de um software 
comercial.  

 

1. Linguagem C#.NET Framework Aulas expositivas. 17/07 – 18/7 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  

 
1.2. Utilizar as técnicas de 

conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  

 

2. Acesso a banco de dados com 
SQLConnection 

Aulas expositivas com o uso de recurso 
multimídia. 24/07 – 25/07 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 

1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  

 
 

3. Usando o SQL Server Express 
Edition 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 31/07 – 01/08 

Centro Paula Souza – 2014  
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1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

4. SQL Server Management 
Studio 

Aulas expositivas em laboratório de 
informática com acompanhamento 
simultâneo.  

07/08 - 08/08 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

5. Acessando o SQL Server 
Management Studio  
 

Aulas expositivas com o uso de recurso 
multimídia. 
 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 

14/08 - 15/08 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

6. Criando o banco de dados  

Aulas expositivas com o uso de recurso 
multimídia. 
 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 

21/08 - 22/08 

Centro Paula Souza – 2014  
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1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 

conexão a banco de dados 
no desenvolvimento de 
sistemas. 

 
1.3. Fazer uma aplicação que 
atenda às características 
necessárias ao funcionamento 
adequado de um software 
comercial.  
  
 

7. Criando tabelas  Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 28/08 - 29/08 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

8. Alterando/ inserindo dados na 
tabela 

Aulas expositivas com o uso de recurso 
multimídia. 
 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 

04/09 - 05/09 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

9. Utilizando SQLConnection Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 11/09 - 12/09 

Centro Paula Souza – 2014  
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1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 
1.3. Fazer uma aplicação que 
atenda às características 
necessárias ao funcionamento 
adequado de um software 
comercial.  
 

10. Criando uma aplicação com 
acesso a banco de dados  
 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 18/09 - 25/09 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

11. Classes de conexões:  
• acessando o banco de 

dados  
 

Aulas expositivas com o uso de recurso 
multimídia. 
 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 

26/09 - 02/10 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

12. Classe SQLCommand  
 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 09/10 - 10/10 

Centro Paula Souza – 2014  
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1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

13. Relacionando as tabelas:  
• visualizando o 

relacionamento  
 

Aulas expositivas com o uso de recurso 
multimídia. 
 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 

16/10 - 17/10 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

14. Diagrama de conexão  
 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 17/04 - 17/04 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 

15. DataGridView:  
• obtendo valores do 

DataGridView;  
• consulta, atualização e 

inclusão de dados;  
• validando os campos  

 

Aulas expositivas com o uso de recurso 
multimídia. 
 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 

23/10 - 24/10 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

16. Inserindo na tabela com 
SQLClient-MS-SQL  
 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 30/10 - 31/10 

Centro Paula Souza – 2014  
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1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 

17. Método listar  
 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 06/11 – 06/11 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.2. Utilizar as técnicas de 
conexão a banco de dados no 
desenvolvimento de sistemas.  
 

18. Atualizando os dados  
 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 07/11 - 07/11 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 

19. LINQ:  
• provedores LINQ;  
• LINQ to Objects, 

DataSets, DataReader, 
SQL, Entities e XML  

• consulta LINQ;  
• obtendo dados de 2 ou 

mais tabelas;  
• ordenando os resultados;  
• utilizando caixas combo;  
• atualizando dados via 

LINQ  
 

Aulas expositivas com o uso de recurso 
multimídia. 
 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 

13/11 - 13/11 
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1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 
1.3. Fazer uma aplicação que 
atenda às características 
necessárias ao funcionamento 
adequado de um software 
comercial.  
 

20. Windows Presentation 
Foundation  

• criando um projeto WPF  
 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 14/11 - 21/11 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 

21. Threads:  
• aplicando Threads;  
• trabalhando com duas 

Threads;  
• alterando a prioridade da 

Thread;  
• alterando a cultura da 

Thread  
 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 27/11 - 28/11 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 

22. User Control:  
• User Control Designer;  
• adicionado o User Control 

a uma aplicação;  
• adicionando o  

 

Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 04/12 - 04/12 

1.1. Aplicar os conceitos de 
orientação a objetos para 
desenvolver softwares.  
 

23. Impressão de documentos:  
• Namespace 

System.Drawing;  
• Namespace 

System.Drawing.Printing;  
• impressão de texto a partir 

do banco;  
• visualização de impressão  

 

Aulas expositivas com o uso de recurso 
multimídia. 
 
Aulas práticas em laboratório de informática. 
Desenvolvimento de projetos práticos. 

11/12 - 12/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Desenvolvimento de Software II                                                                                      Módulo: 3 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 1- Avaliar resultados de teste dos 
programas orientados a objetos 

 2- Distinguir e avaliar linguagens 
de programação orientada a 
objetos, aplicando-a no 
desenvolvimento de software 
 
 1- Avaliar resultados de teste dos 
programas orientados a objetos 
2 -  Distinguir e avaliar 
linguagens de programação 
orientada a objetos, aplicando-a 
no desenvolvimento de software 
 
1 - Avaliar resultados de teste dos 
programas orientados a objetos 
2 -  Distinguir e avaliar 
linguagens de programação 
orientada a objetos, aplicando-a 
no desenvolvimento de software 
 
1 - Avaliar resultados de teste dos 
programas orientados a objetos 
2 -  Distinguir e avaliar 
linguagens de programação 
orientada a objetos, aplicando-a 
no desenvolvimento de software 

Utilização correta dos 
parâmetros. 
 
 
 
 
 
Aplicação adequada das 
técnicas. 
 
 
 
 
Interpretação e resolução do 
problema. 
 
 
 
 
Utilização das teorias e 
técnicas estudadas. 

Trabalho em grupo. 
 
 
 
 
 
 
Avaliação prática. 
 
 
 
 
 
Avaliação dissertativa. 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento de 
projeto. 

Coerência de idéias. 
 
 
 
 
 
 
Raciocínio lógico. 
 
 
 
 
 
 
Coerência de idéias. 
 
 
 
 
Raciocínio lógico. 

Aplicação do conteúdo 
técnico adequado e 
coerente, demonstrando 
domínio da linguagem de 
programação. 
 
Apresentar raciocínio 
lógico para resolver 
problemas e desenvolver 
softwares empregando a 
programação. 
 
 
Resolução de problemas 
cotidianos aplicando 
soluções computacionais 
desenvolvidas em grupo. 
 
Resolução de problemas 
cotidianos aplicando 
soluções computacionais 
desenvolvidas 
individualmente. 

 

Centro Paula Souza – 2014  



V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
Gonçalves, Edson - Dominando o NetBeans – Ed. Ciência Moderna 
 
Deitel, Paul e Harvey – Como Programar Java 8º edição – Ed. Pearson 
 

Material de apoio redigido pelo professor e extraído da internet 

 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela  (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Recuperação Continua: Acompanhamento individual, exercícios, trabalhos em sala, 
tira dúvidas, desenvolvimento de projetos, trabalhos individuais, trabalhos em 
grupo e lista de exercícios. 
 
 
 
 
VII– Identificação: 

Nome do professor: José Antonio Castanho de Almeida 
Assinatura:                                                                                        Data: 29/07/2014 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular, contendo as bases tecnológicas, habilidades e competências de acordo com a 
portaria CETEC nº 06, de 06 de janeiro de 2009. 

Nome da coordenadora: Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data: 29/07/2014 
 

Centro Paula Souza – 2014 
 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ETEC: Dr. Celso Charuri 

Código: 124 Município: Capão Bonito 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Informática 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de auxiliar em programação 
de computadores Módulo: 3º 

Componente Curricular: Redes de Comunicação de Dados 

C.H. Semanal: 03 Professor: 1. Luciano Maia Lisboa 

                      

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

Prover sistemas de rotinas de segurança básica. 

Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos. 

Especificar recursos e estratégia de comunicação 

Especificar configurações de máquinas e equipamentos (hardware) 

Plano de Trabalho Docente – 2014 
 

Ensino Técnico 
 

Centro Paula Souza – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Redes de Comunicação de Dados                                      Módulo: 3º 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 
1 Analisar as características dos meios físicos disponíveis e as 

técnicas de transmissão de dados. 
1 Utilizar ferramentas de confecção de cabos de redes. 1 Tipos de redes 

2 Identificar as arquiteturas de redes. 2 Fazer conexão de cabos a computadores e a equipamentos 
de rede segundo as diversas categorias de certificação. 

2 Topologias de redes 

3 Identificar e analisar meios físicos, dispositivos e padrões de 
comunicação, reconhecendo as implicações de sua aplicação 
no ambiente de rede. 

3 Executar a configuração básica de equipamentos de 
comunicação, seguindo orientações dos manuais. 

3 Tipos de meios físicos 

4 Analisar serviços e funções de servidores de rede. 4 Identificar e caracterizar os processos que ocorrem nas 
organizações. 

4 Sistemas de Comunicação e meios de transmissão 

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

5 Aplicar técnicas de coleta de informações nas organizações. 5 Normas convenções instrumentos de aferição e 
certificação de cabos de rede 

  6 Identificar e informar as necessidades dos usuários em 
relação à segurança da rede conforme as políticas de 
acesso do ambiente em uso. 

6 Modelos de referência de arquiteturas de redes 

  7 Configurar softwares de rede. 7 Cabeamento estruturado 
  8 Utilizar os recursos oferecidos pela rede atendendo 

especificações e necessidades dos usuários. 
8 Componentes de redes 

  9 Utilizar computadores conectados em redes. 9 Padrões de redes: ETHERNET, FAST-ETHERNET, 
ATM, FDDI. 

    10 Protocolos de comunicação 
    11 Interconexão, endereçamento de redes e máscaras 

de sub-redes 
    12 Especificações e configurações de servidores de 

redes 
    13 Classificação de sistemas operacionais para redes e 

seus serviços 
    14 Configuração de aplicações de redes 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Redes de Comunicação de Dados                                        Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos 
Didáticos 

Cronograma / 
Dia e Mês 

1. Analisar as características dos meios 
físicos disponíveis e as técnicas de 
transmissão de dados. 

Competência n.º 1 
Tipos de Rede; Topologias de Rede; Tipos de meio físico. Aulas expositivas.  

21/07 a 25/08 

1. Analisar as características dos meios 
físicos disponíveis e as técnicas de 
transmissão de dados. 

2. Identificar as arquiteturas de redes. 

Competência n.º 2 
Tipos de meio físico; Sistemas de comunicação e Meios de 
transmissão. 

Aulas Teóricas e Práticas 
em laboratório de 
Informática. 

 
01/09 a 29/09 

1. Analisar as características dos meios 
físicos disponíveis e as técnicas de 
transmissão de dados. 

2. Identificar as arquiteturas de redes. 

Competência n.º 3  
Normas convenções instrumentos de aferição e Certificação 
de cabos de rede. 

Aulas Teóricas e Práticas 
em laboratório de 
Informática. 

 
06/10 a 20/10 

1. Analisar as características dos meios 
físicos disponíveis e as técnicas de 
transmissão de dados. 

2. Identificar as arquiteturas de redes. 

Competência n.º 3 
Modelo de referencia de arquiteturas de rede; Cabeamento 
estruturado componentes de redes; Padrões de rede: 
ETHERNET, FAST-ETHERNET, ATM, FDDI. 

Aulas Teóricas e Práticas 
em laboratório de 
Informática. 

 
03/11 a 17/11 

1. Analisar as características dos meios 
físicos disponíveis e as técnicas de 
transmissão de dados. 

2. Identificar as arquiteturas de redes. 

3. Identificar e analisar meios físicos, 
dispositivos e padrões de comunicação, 
reconhecendo as implicações de sua 
aplicação no ambiente de rede. 

Competência n.º 1, 2, 3 
Protocolo de comunicação; Interconexão, endereçamento de 
redes e máscaras de sub-rede; Especificações e 
configurações de servidores; classificação de sistemas 
operacionais para redes e seus serviços; Configuração de 
aplicação de redes. 

Aulas e Práticas em 
laboratório de Informática. 

 
24/11 a 01/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Redes de Comunicação de Dados                                        Módulo: 3º 
 

Competência 
 (por extenso) Indicadores de Domínio Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar as características dos 
meios físicos disponíveis e as 
técnicas de transmissão de 
dados. 

Reconhecer e opinar sobre a 
melhor solução de implementação a 
nível de meios físicos e técnicas de 
transmissão. 

Simulação de cenários de rede 
utilizando Packet Tracer  

Coerência de idéias Desenvolver a melhor solução para 
o cenário proposto 

Identificar as arquiteturas de 
redes. 

Reconhecer e opinar sobre a 
melhor solução de implementação  
as arquiteturas de redes existentes 

Simulação de cenários de rede 
utilizando Packet Tracer 

Raciocínio Lógico Desenvolver a melhor solução para 
o cenário proposto e detectar 
possíveis erros de configuração em 
redes existentes 

Identificar e analisar meios 
físicos, dispositivos e padrões 
de comunicação, 
reconhecendo as implicações 
de sua aplicação no ambiente 
de rede. 

Interpretação e execução adequada 
de um projeto de rede 

Construção de uma rede em 
laboratório com recursos 
compartilhados  

Domínio dos conceitos estudados Desenvolver a melhor solução para 
o cenário proposto utilizando os 
padrões de rede, cabeamento 
estruturado e execução de 
configuração do sistema 
operacional para compartilhamento 
de recursos  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apresentação em PowerPoint elaborada pelo professor 

Apostilas redigidas pelo professor 

 
VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Revisão do conteúdo, recuperação paralela, esclarecimento de dúvidas, exercícios 
complementares, acompanhamento individual do aluno com dificuldades. 

 
VII– Identificação: 

Nome do professor (a): Luciano Maia Lisboa 

Assinatura:                                                                                        Data:  

 

 
VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Consta do Plano de Trabalho Docente as competências definidas para o componente curricular. 

Nome do coordenador (a): Elza Maria Teixeira Enei Francatto 

Assinatura:                                                                                        Data:  
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