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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. 
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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:                                                                                                                   Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Analisar tendências e atualidades de 
novas tecnologias.  
2. Identificar a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e suas implicações.  
3. Analisar o funcionamento dos 
dispositivos portáteis de que dispõe dos 
recursos de informática.  
4. Identificar o(s) problema(s) de 
funcionamento dos dispositivos 
portáteis.  
5. Planejar e desenvolver técnicas de 
manutenção preventiva e corretiva nos 
dispositivos portáteis.  
6. Prestar suporte e manutenção nos 
dispositivos portáteis e seus periféricos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar e classificar novas tecnologias.  
2. Organizar e orientar o descarte correto de 
produtos obsoletos e danificados na 
informática.  
3. Operar sistemas portáteis que dispõem 
dos recursos de informática.  
4. Testar e realizar consertos básicos em 
dispositivos portáteis e seus periféricos.  
5. Aplicar técnicas de manutenção corretiva e 
preventiva nos dispositivos portáteis.  
6. Realizar assistência técnica aos usuários 
de dispositivos móveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Estudo de caso de novas tecnologias  
2. Lei Federal 12.305 de 02 de agosto 
de 2010  
3. Diretiva ROHS  
4. Diretiva WEEE  
5. Logística Reversa  
6. Celulares:  
plataformas, aplicativos e recursos;  
procedimentos e técnicas de diagnóstico 
e reparos:  
o tablets;  
o smartphones, etc  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Identificar e classificar 
novas tecnologias.  

1. Estudo de caso de novas 
tecnologias. 

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica.  
 

 
27 / 01 a 10 / 02 

2. Organizar e orientar o 
descarte correto de 
produtos obsoletos e 
danificados na informática.  

2. Lei Federal 12.305 de 02 de 
agosto de 2010  
 
3. Diretiva ROHS  
 
4. Diretiva WEEE  
 
5. Logística Reversa  

 

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Seminários em grupo. 

 
17 / 02 a 03 / 03 
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3. Operar sistemas portáteis 
que dispõem dos recursos 
de informática.  

6. Celulares:  
 
plataformas, aplicativos e 
recursos;  
 
procedimentos e técnicas de 
diagnóstico e reparos:  

o tablets;  
o smartphones, etc  

 

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Laboratório 
 
-  Estudo de caso 

 
10 / 03 a 24 / 03 

4. Testar e realizar 
consertos básicos em 
dispositivos portáteis e seus 
periféricos.  

6. Celulares:  
 
plataformas, aplicativos e 
recursos;  
 
procedimentos e técnicas de 
diagnóstico e reparos:  

o tablets;  
o smartphones, etc  

 

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Laboratório 

 
- Avaliação prática.  

 

 
31 / 03 a 07 / 04 

5. Aplicar técnicas de 
manutenção corretiva e 
preventiva nos dispositivos 
portáteis.  

6. Celulares:  
 
plataformas, aplicativos e 
recursos;  
 
procedimentos e técnicas de 
diagnóstico e reparos:  

o tablets;  
o smartphones, etc  

 

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Laboratório 

 
- Avaliação prática.  

 
- Palestra 

 
14 / 04 a 12 / 05 
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6. Realizar assistência 
técnica aos usuários de 
dispositivos móveis.  

6. Celulares:  
 
plataformas, aplicativos e 
recursos;  
 
procedimentos e técnicas de 
diagnóstico e reparos:  

o tablets;  
o smartphones, etc  

 

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Laboratório 

 
- Avaliação prática.  

 

 
19 / 05 a 09 / 06 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Analisar tendências e 
atualidades de novas 
tecnologias.  

Identificar novas e futuras 
tecnologias de dispositivos 
móveis e suas aplicações. 

- Exercícios práticos e 
teóricos. 
- Atividades presenciais 

Clareza de ideias oral e escrita O aluno identificou e explicou 
corretamente todas as 
tecnologias móveis. 

2. Identificar a Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos e suas 
implicações.  

Conhecer as maneiras 
adequadas de descartar 
resíduos poluentes. 

- Exercícios práticos e 
teóricos. 
- Atividades presenciais 
- Trabalho em grupo 
- Seminário 

Clareza de ideias oral e escrita O aluno aprendeu como 
descartar resíduos poluentes. 

3. Analisar o 
funcionamento dos 

Conhecer como funciona os 
dispositivos móveis - Exercícios práticos e 

Cumprimento dos prazos 
 

O aluno desempenhou com 
destreza e clareza a análise 
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dispositivos portáteis de 
que dispõe dos recursos 
de informática.  

tecnnicamente,. teóricos. 
 
- Trabalho em grupo 
 
- Seminário 

Clareza de ideias escrita 
 
 

dos dispositivos móveis 
apresentados. 

4. Identificar o(s) 
problema(s) de 
funcionamento dos 
dispositivos portáteis.  
 

Identificar os principais 
problemas de dispositivos 
móveis e seus diagnósticos. 

- Trabalhos práticos 
 
- Exercícios teóricos 
 
- Apresentações 

Destreza 
 
Clareza de ideias prática e 
escrita. 

O aluno apresentou destreza e 
conhecimento ao realizar 
diagnósticos. 

5. Planejar e desenvolver 
técnicas de manutenção 
preventiva e corretiva nos 
dispositivos portáteis.  

Instruir os usuários sobre 
práticas preventivas para 
melhor utilização e maior vida 
útil do seu dispositivo móvel. 

- Trabalhos práticos e teóricos 
 
- Avaliação escrita 
 
- Testes práticos 

Clareza de ideias práticas e 
escrita.  
 
Instalar e desinstalar sistemas 

O aluno configurou 
adequadamente os dispositivos 
móveis. 

6. Prestar suporte e 
manutenção nos 
dispositivos portáteis e 
seus periféricos.  

Aprender a consertar um 
dispositivo móvel e prestar seu 
diagnóstico. 

- Trabalhos práticos e teóricos 
 
- Avaliação escrita 

Clareza de ideias práticas e 
escrita 
 
Montar e desmontar 
dispositivos móveis 

O aluno apresentou clareza ao 
explicar e solucionar os 
problemas mais comuns. 

 
Exemplo: 
 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
Componente Curricular: Visita Domiciliária 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar as necessidades 
do cliente a ser atendido no 
domicílio, assegurando uma 
melhor qualidade de vida 

Identificar os principais 
problemas de saúde do 
cliente 

Prontuários 
Planos de Cuidados 
Relatórios de visitas 
domiciliares 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos 
técnicos 

Registros e exposições 
orais baseados nas 
necessidades do cliente, 
com orientações claras e 
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Relacionar as prioridades de 
atendimento 

Registrar as visitas 
domiciliares 

Exposição oral Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

propositivas, devidamente  
fundamentadas em 
preceitos teóricos. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os devidos valores. 
É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer os critérios adotados para avaliação de 
aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do Componente Curricular no início do semestre 
deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X Prova Dissertativa X Prova Prática X Participação/interação na aula 

X 
Prova com Testes Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X Prova com Consulta X Resolução de Exercícios X Compromisso c/ prazos/datas 

 Prova Oral  Trabalhos/Pesq Individuais   Freqüência em Escala/estágio 

 Outro.............................  Trabalhos/Pesq em grupo  Iniciativa e proatividade 

   Outro.............................  Comportamento e disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 X 30%  90%  X 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%  X 40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 

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

Laboratório de Informática 
Ferramentas áudio visuais 

 

- Propõe-se recuperação contínua, acompanhando individualmente o desempenho do aluno. 

- Todas as atividades do aluno(a) – escrita, verbal ou prática – será objeto de análise dos erros 
ou dificuldades e conseqüente correção. 
- Análise dos erros e dificuldades do aluno(a) com posterior atividade extra classe simulando 
situações problemas. 

 

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Rodrigo Martinelli Shibata 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito  ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial 
no que está definido para o Componente Curricular.     

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


