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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. 

Elaborar planilhas de custos de produção; 
Registrar informações contábeis; 
Utilizar aplicativos informatizados; 

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

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados                                                                                                                    Módulo: 01 
 
 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 

Verificar o correto funcionamento 
dos equipamentos e softwares do 
sistema de informação 
interpretando orientações dos 
manuais. 
 
Selecionar programas de aplicação 
a partir da avaliação das 
necessidades do usuário. 
  
Analisar os serviços e funções de 
Sistemas Operacionais utilizando 
suas ferramentas e recursos em 
atividades de configuração, 
manipulação de arquivos, 
segurança e outras. 
 
Selecionar aplicativos de 
apresentação. 

1. 
 
 
1.1 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Utilizar adequadamente os recursos de 
hardware dos computadores. 
 
Efetuar configurações nos  
Softwares aplicativos. 
 
Organizar atividades de entrada e saída 
de dados de sistemas de informação. 
 
Identificar e utilizar, adequadamente, os 
principais softwares aplicativos na 
resolução de problemas analisando seu 
funcionamento. 
  
Distinguir arquiteturas de Sistemas 
Operacionais e seus níveis de privilégio 
analisando desempenho e limitações de 
cada opção. 

1. 
 
 
 

1.1 
 
 
 
 
 

2. 
 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 
 

3. 
 
 
 

Estrutura de um computador, 
sistema de disco e arquivos, 
estrutura de discos. 
 
Sistema Operacional Windows e 
seus recursos: 
Paint e Wordpad; 
Introdução aos aplicativos; 
Word e Excel; 
 
Barra de menus  
  
Barra de formatação 
  
Informática aplicada  
 
Manuseio do computador  
  
Word:  
Barra de formatação de texto;  
Barra de menu; 
Tabelas 
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3.1 

 
 
 
 
 

4. 

  
Excel: 
Barra de menu;  
Barra de formatação;  
Gráficos; 
Filtro de dados; 
  
Introdução à apresentação 
eletrônica. 
 

 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados                                                                                                                   Módulo: 01 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

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

Estrutura de um computador, 
sistema de disco e arquivos, 
estrutura de discos. 
 
Sistema Operacional Windows 
e seus recursos: 

 Paint e Wordpad;  

 Introdução aos 
aplicativos; 

 Word e Excel 

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

 
27/01 a 03/03 

Selecionar programas de 
aplicação a partir da 
avaliação das necessidades 
do usuário. 

Barra de menus  
 
Barra de formatação  
 
Informática aplicada  
 
Manuseio do computador 

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

 
04/03 a 23/05 
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Analisar os serviços e 
funções de Sistemas 
Operacionais  
Utilizando suas ferramentas 
e Recursos em atividades 
de Configuração, 
manipulação de arquivos, 
segurança e outras. 

Word: 

 Barra de formatação de 
texto;  

 Barra de menu; 

 Tabelas; 
  
Excel:  

 Barra de menu;  

 Barra de formatação;  

 Gráficos;  

 Filtro de dados 

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

 
26/05 a 30/05 

Selecionar aplicativos de 
apresentação. 

Introdução à apresentação 
eletrônica 

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

 
02/06 a 11/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
Competência 
 (por extenso) 

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

Manter-se atualizado com 
relação a novas linguagens 
e novos programas de 
computador.  
 
Selecionar equipamentos e 
acessórios utilizáveis nas 
atividades.  
 
Identificar e operar 
sistemas gerenciadores de 
banco de dados.  
 
Selecionar e classificar 
informações da área por 
meio eletrônico.  
 
 
Gerenciar o 
armazenamento de 
arquivos de diversos tipos 
por meio do sistema 
operacional.  
 
Selecionar programas de 
aplicação a partir da 

Execução de testes com 
sistemas operacionais, em 
laboratório. 
 
Execução de testes com 
sistema operacional e 
softwares aplicativos: 
planilha eletrônica e 
browser, em laboratório.  
 
Relatório oral e/ou escrito 
com propostas de situações 
problemas. 

 

Analisar o sistema 
operacional e suas 
ferramentas.  
 
Articular conhecimento 
entre o processador de 
Texto MS-Word, Planilha 
Eletrônica, Banco de 
Dados.  
 

Manipular adequadamente 
os recursos de hardware. 
 
Saber utilizar os recursos 
de gerenciamento dos 
sistemas operacionais e 
seus softwares. 
 
Manipular arquivos. 
 
Adequar à utilização de 
comandos necessários 
para obtenção de entrada e 
saída de dados. 
 
Buscar orientações em 
manuais para obter 
informações necessárias 
de utilização. 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio das técnicas 
adequadas sobre a 
organização e operação 
dos serviços e funções de 
sistemas operacionais, e 
manipulação de dados, 
conforme os critérios 
estabelecidos. 
 
Realização de atividades 
utilizando as rotinas de 
segurança de entrada e 
saída de dados. 
 
Respostas identificando as 
técnicas adequadas sobre 
o funcionamento dos 
equipamentos e software e 
interpretação de manuais, 
conforme as normas 
estabelecidas. 
 
Domínio das técnicas 
adequadas para a 
elaboração de documentos 
e navegação na internet, 
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avaliação das 
necessidades do usuário.  

 conforme os critérios 
estabelecidos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostilas elaboradas pelo professor. 

 Apostilas do site Apostilando.com 

 Laboratório de informática equipado com sistemas operacional, softwares aplicativos e 
acesso a internet. 

 Sistema operacional Windows 7 

 Microsoft Office 2007 (Editor de textos, Slides e planilhas eletrônicas). 

 

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

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, 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. 

A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 
aulas. A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras 
atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a 
coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado e 
vinculado ao estabelecimento de ensino.  

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Elton Henrique Bonfim Monteiro / Fábio Rocha de Oliveira 

Assinatura:                                                                                        Data: 16/02/2014 
 

 

VII – 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:  
 

 


