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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. 

 

 Ter noções de funcionamento e utilização do Sistema. 

 Executar tarefas de suporte e apoio à aplicativos básicos. 

 Especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos. 

 

 
 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         

 
Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais I                                                     Série: 1° 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 

Organizar atividades de entrada e saída de 
dados de sistemas de informação. 
 
Distinguir arquiteturas de Sistemas 
Operacionais, identificando as vantagens e 
limitações de cada opção. 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar adequadamente os recursos de hardware 
dos computadores. 
 
Verificar o funcionamento dos equipamentos e 
softwares do sistema de informação, interpretando 
orientações dos manuais. 
 
Identificar e utilizar o SO, aplicando a 
multiusuário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
11 
 

Estrutura geral de compiladores 
 
Funções e serviços de Sistema 
Operacional 
 
Gerenciamento de arquivos, 
memórias e recursos do SO 
 
Software livre: histórico do Linux 
 
Instalação e desinstalação do Linux 
 
Trabalhando com arquivos e pastas 
 
Armazenamento de dados: sistemas 
de arquivos 
 
Administração de contas de usuários 
e grupos 
 
Controle e segurança de arquivo 
 
Terminal, Shell e TTY 
 
Interfaces gráficas e seus aplicativos 
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12 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 

Administração de redes em software 
livre 
 
Clusterização de equipamentos: 
tipos de cluster, aplicações, 
instalação, configuração, 
escalabilidade e testes 
 
Aplicativos de apoio: sistema 
operacional de apoio: o Linux 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais I                                                     Série: 1° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimento Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 
Utilizar adequadamente os recursos 
de hardware dos computadores. 

 

- Estrutura geral de compiladores 
- Funções e serviços de Sistema Operacional 
- Gerenciamento de arquivos, memórias e recursos 
do SO 
 

- Aulas Teóricas e Dialogadas com 
discussões técnicas 
- Apresentação dos componentes 
físicos do computador. 
- Resolução de Exercícios 

08/02 a 09/04 

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

 

- Instalação e desinstalação do Linux 
- Trabalhando com arquivos e pastas 
- Armazenamento de dados: sistemas de arquivos 
- Administração de contas de usuários e grupos 
- Controle e segurança de arquivo 
- Terminal, Shell e TTY 
- Interfaces gráficas e seus aplicativos 
- Administração de redes em software livre 
 

- Aulas Teóricas e Dialogadas com 
discussões técnicas 
- Resolução de Exercícios 
- Aulas c/ auxílio do Data-show 

 12/04 a 10/07 

Identificar e utilizar o SO, aplicando a 
multiusuário.  

 
- Clusterização de equipamentos: tipos de 
cluster, aplicações, instalação, configuração, 
escalabilidade e testes 
 

 

- Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica das 
bases tecnológicas. 
 
- Demonstrações práticas. 
 
- Contextualização com visitas ao 
mercado de trabalho. 

28/07 a 14/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais I                                                     Série: 1° 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

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

 

Utilização adequada dos 
recursos de hardware dos 
computadores. 

Relatório oral e/ou escrito com 
propostas de situações 
problemas. 

Execução dos serviços e 
funções dos sistemas 
operacionais, em laboratório. 

 

- Exercícios práticos e 
teóricos. 

- Atividades presenciais. 

- Avaliação prática e teórica. 

- Trabalhos em grupo. 

 

Interpretar e distinguir a 
funcionalidade dos sistemas 
operacionais.  

Saber utilizar as funções dos 
sistemas operacionais e seus 
softwares. 

Utilizar as ferramentas e 
recursos em atividades de 
configuração e manipulação 
de arquivos, segurança e 
outras.  

Domínio das técnicas 
adequadas sobre a análise e 
operação dos serviços e 
funções de sistemas 
operacionais, configuração e 
manipulação de arquivos, 
conforme os critérios 
estabelecidos. 

Realização de atividades 
utilizando as rotinas de 
segurança. 

 
Distinguir arquiteturas de 
Sistemas Operacionais, 
identificando as vantagens e 
limitações de cada opção. 

Gerenciamento dos recursos 
do sistema operacional.  

Identificação da arquitetura 
geral de computadores para 
formatação e instalação de 
sistemas operacionais família 
Windows. 

Relatório oral e/ou escrito com 
propostas de situações 
problemas. 

 

- Exercícios práticos e 
teóricos. 

- Atividades presenciais. 

- Avaliação prática e teórica. 

- Trabalhos em grupo. 

Manipular adequadamente os 
recursos de hardware. 

Saber utilizar os recursos de 
gerenciamento dos sistemas 
operacionais e seus 
softwares. 

Instalar e configurar 
computadores e seus 
periféricos utilizando 
softwares e ferramentas de 
montagem e conexão de suas 
partes. 

Buscar orientações em 

manuais para obter 

Respostas identificando as 
técnicas adequadas sobre o 
funcionamento dos 
equipamentos e software e 
interpretação de manuais, 
conforme as normas 
estabelecidas. 
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informações necessárias de 

utilização. 
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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 

 
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............................. 

X 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
X 

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%  X 20%  80% 

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

  40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%    X 50%     50%   

   

 

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

 
Apostila Elaborada pelo Professor 
Sistema Operacional Linux (Ubuntu) 
Laboratório de Informática 
Ferramentas áudio visuais 
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 

diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o 
desenvolvimento do curso. 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência 
de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e 
até mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 
 

 

VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular, previsto no Plano de Metas do Curso para 2013: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de realização Anexo: 

Voz do Mercado  Fevereiro 
 

Empresa de reciclagem de lixo eletrônico A Definir 
 

Palestra Motivacional c/ Daniela Barufi Maio 
 

  
 

 
 
 
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Yuri André Vioto Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/14 

 

 

IX – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Yuri André Vioto Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/14    

 
 
 
 


