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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. 

 
Atribuições 
 

 Agir com ética profissional.  

 Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho.  

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática.  

 Preencher e digitar textos, cartas, planilhas, propostas e contratos diversos.  

 Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de 
informações, elaboração, emissão e conferência de documentos.  

 Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa 
utilização dos recursos pautando-se na sustentabilidade.  

 
Área de Atividades 
 
A – Auxiliar na elaboração do planejamento empresarial  

Plano de Curso nº 213, aprovado pela Portaria Cetec – 134, de 4-10-2012, publicada 
no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38. 

Etec: Dr. José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo Série: 1º ano 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados 

C.H. Semanal: 2 aulas 
Professor: Evelyn Ketherine Ramos Matos / Eduardo Lopes da 
Cruz  
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 Elaborar relatórios, informes e documentos para elaboração e alteração das 
diversas formas de planejamento.  

 Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas.  
 

C – Atuar de acordo com os preceitos da ética no trabalho  

 Demonstrar comprometimento no trabalho.  
 

D – Utilizar a informática como ferramenta essencial ao funcionamento das diversas 
funções administrativas  

 Utilizar os recursos da informática na elaboração de planejamentos nas rotinas 
administrativas.  

 Preparar planilhas.  

 Elaborar apresentações.  

 Utilizar equipamentos e softwares para a comunicação empresarial.  
 
E – Elaborar documentos para a comunicação interna e externa na atividade 
empresarial  

 Interpretar contratos, requerimentos, memorandos e demais documentos formais.  

 Elaborar documentos administrativos e de comunicação empresarial interna e 
externa.  

 
F – Controlar rotina administrativa  

 Elaborar formulários administrativos.  

 Atuar no fluxo de informações e documentos.  
 

H – Demonstrar competências pessoais  

 Trabalhar em equipe. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados                                                                                                                             Série: 1º Ano 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
Manter-se atualizado com relação a novas 
linguagens e novos programas de 
computador.  

1 
Pesquisar novas ferramentas e aplicativos 
de informática para a área de 
Administração.  

1 
Fundamentos de equipamentos de 
processamento de informações. 

2 
Selecionar equipamentos e acessórios 
utilizáveis nas atividades. 

2 

2.1. Utilizar aplicativos de informática 
gerais e específicos para gerenciamento 
das atividades na área de Administração.  
2.2. Utilizar equipamentos, acessórios e 
sistemas operacionais específicos para a 
área de Administração.  

2 

Fundamentos do Sistema Operacional 
Windows e dos aplicativos do Pacote 
Office:  

 processadores de texto:  
o formatação básica;  
o organogramas;  
o desenhos;  
o figuras;  
o mala direta;  
o etiquetas  

 planilhas eletrônicas:  
o formatação;  
o fórmulas;  
o funções;  
o gráficos  

 elaboração de slides e técnicas de 
apresentação em Power Point;  

 banco de dados  

3 
Identificar e operar sistemas 
gerenciadores de banco de dados. 

3 

3.1. Operar sistemas operacionais 
básicos.  
3.2. Operar banco de dados utilizando 
planilhas eletrônicas, arquivos de textos e 
tabelas dinâmicas.  

3 

Gerenciamento de atividades da área 
Administrativa:  

 noções de alimentação de 
informações e sistemas;  

 relatórios da área Administrativa:  
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3.3. Alimentar e organizar banco de dados 
de clientes da área de Administração.  
3.4. Selecionar técnicas para elaborar 
planilhas eletrônicas.  
3.5. Elaborar relatórios.  

o organização;  
o seleção;  
o análise dos dados;  
o elaboração;  
o apresentação  

4 
Selecionar e classificar informações da 
área por meio eletrônico. 

4 

4.1. Utilizar a Internet como fonte de 
pesquisa.  
4.2. Construir um blog organizacional.  
4.3. Gerenciar redes sociais com perfil 
corporativo. 

4 

Validação das informações advindas da 
Internet:  

 elementos para construção de um 
blog  

5 
Gerenciar o armazenamento de arquivos 
de diversos tipos por meio do sistema 
operacional. 

5 

5.1. Identificar programas de 
gerenciamento.  
5.2. Utilizar programas de gerenciamento 
para o controle de produtos. 

5 
Gerenciamento eletrônico das 
informações, atividades e arquivos  

6 
Selecionar programas de aplicação a 
partir da avaliação das necessidades do 
usuário. 

6 
Identificar sistemas operacionais, 
softwares e aplicativos úteis para a área 
de Administração. 

6 
Noções de rede e sua eficiência 
operacional. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados                                                                                                                             Série: 1º Ano 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Recepção dos alunos, apresentação das competências, habilidades e bases tecnológicas a serem trabalhadas 
durante o semestre. Elaboração do contrato de convivência entre alunos e professor. 

15/02 a 19/02 

1. Pesquisar novas 
ferramentas e aplicativos de 
informática para a área de 
Administração.  

1. Fundamentos de 
equipamentos de 
processamento de informações 

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

18/02 – Apresentação das bases 
Tecnológicas e do componente 
25/02 – Aula expositiva sobre os 
principais equipamentos de 
informática. 
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3.1. Operar sistemas 
operacionais básicos. 
 
2.1. Utilizar aplicativos de 
informática gerais e 
específicos para 
gerenciamento das 
atividades na área de 
Administração.  
 
2.2. Utilizar equipamentos, 
acessórios e sistemas 
operacionais específicos 
para a área de 
Administração. 
 
5.1. Identificar programas de 
gerenciamento. 
 
5.2. Utilizar programas de 
gerenciamento para o 
controle de produtos. 

2. Fundamentos do Sistema 
Operacional Windows e dos 
aplicativos do Pacote Office:  
- processadores de texto:  

 formatação básica;  

 organogramas;  

 desenhos;  

 figuras;  

 mala direta;  

 etiquetas  
- planilhas eletrônicas:  

 formatação;  

 fórmulas;  

 funções;  

 gráficos  
- elaboração de slides e técnicas 
de apresentação em Power 
Point;  - banco de dados  

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais práticas em 
laboratório. 
 
- Avaliação prática 

03/03 – Aula expositiva sobre os 
fundamentos de S.O. 
10/03 – Apresentação da 
Ferramenta Word 
17/03 – Aula expositiva sobre 
formatações básicas do Word 
(Fonte, Parágrafo, Alinhamentos, 
Margens, Tabelas)  
24/03 – Aula expositiva sobre 
formatações básicas do Word 
(Estilo, Imagens, Formas, 
Cabeçalhos e Rodapé, 
numeração) 
31/03 – Aula expositiva sobre 
formatações básicas do Word 
(sumário, quebras, 
organogramas, desenhos) 
07/04 – Avaliação prática em 
laboratório 
14/04 -  Recuperação contínua 
correção dos exercícios 
21/04 – Aula expositiva sobre 
formatações básicas do Word 
(mala direta e etiquetas) 
28/04 – Atividade prática para 
fixação 
05/05 – Recuperação contínua 
correção dos exercícios 
12/05 – Introdução à planilhas 
eletrônicas 
19/05 – Aula expositiva sobre 
formação no excel 
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26/05 – Aula expositiva sobre 
fórmulas e funções no excel 
02/06 – Aula expositiva sobre 
fórmulas e funções no excel 
09/06 –  Aula expositiva sobre 
fórmulas e funções no excel 
16/06 – Atividade prática em 
laboratório 
23/06 – Recuperação contínua 
30/06 – Avaliação prática 
21/07 – Introdução ao Power 
Point 
28/07 – Aula expositiva e prática 
para criação de slides 
04/08 – Apresentação de 
seminário 
11/08 – Apresentação ao Banco 
de Dados Access 
18/08 – Aula expositiva sobre 
Banco de Dados 
25/08 – Atividades práticas com 
criação de banco de dados 
01/09 – Aula prática para 
alimentação do banco de dados 
criado  
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4.1. Utilizar a Internet como 
fonte de pesquisa. 
 
4.2. Construir um blog 
organizacional. 
 
4.3. Gerenciar redes sociais 
com perfil corporativo. 

4. Validação das informações 
advindas da Internet: 
- elementos para construção de 
um blog 
 
5. Gerenciamento eletrônico das 
informações, atividades e 
arquivos  

- Interdisciplinaridade entre as bases comuns 
e técnicas para a construção do blog.  
 
- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais práticas em 
laboratório. 
 
- Avaliação prática 

15/09 – Introdução ao sistema 
Blogger e suas funcionalidades. 
22/09 – Criação e alteração de 
layout da plataforma Blogger 
29/09 – Criação de página 
corporativa para redes sociais 
06/10 – Aula expositiva sobre 
gerenciamento das redes sociais. 
13/10 -  Alimentação e 
gerenciamento da página de 
redes sociais. 
20/10 – Apresentação final dos 
trabalhos criados na plataforma 
blogger e redes sociais. 
 

6. Identificar sistemas 
operacionais, softwares e 
aplicativos úteis para a área 
de Administração.  

6. Noções de rede e sua 
eficiência operacional  

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais práticas em 
laboratório. 
 
- Avaliação prática 

27/10 – Pesquisa sobre os 
principais softwares para 
administração 
03/11 – Aula prática com o 
software escolhido  
10/11 – Seminário sobre os temas 
aprendidos 
17/11 – Recuperação contínua 
24/11 – Avaliação final das 
competências 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados                                                                                                                             Série: 1º Ano 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento (s) e 
Procedimentos de 

Avaliação1 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

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

Utiliza os hardwares e 
softwares do sistema 
computacional no 
gerenciamento das 
atividades na área de 
administração. 
 
Utiliza o sistema operacional 
e os aplicativos de 
informática gerais e 
específicos para 
gerenciamento das 
atividades na área de 
administração. 
 
Utiliza os equipamentos e 
acessórios da área de TI 
para desenvolver as 
atividades da área de 
administração. 
 
Utiliza as ferramentas do 
SGBD para gerenciamento 

 Observação direta 
 

 Provas dissertativas 
individuais;  

 

 Provas objetivas 
individuais; 

 

 Participação em sala de 
aula;  

 

 Execução de testes com 
sistemas operacionais, 
em laboratório. 

 

 Execução de testes com 
sistema operacional e 
softwares aplicativos: 
planilha eletrônica e 
browser, em laboratório.  

 Clareza das ideias 
 

 Pertinência das 
informações 

 

 Relacionamento dos 
conceitos 

 

 Objetividade 
 

 Aquisição e Aplicação 
dos conhecimentos 

 

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

 

 Adequar à utilização de 
comandos necessários 
para obtenção de entrada 
e saída de dados. 

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 

                                                 
 



 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

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

dos cadastros da área de 
administração. 
 
Utiliza a Internet e os 
programas de computador 
no manuseio da informação. 

elaboração de documentos 
e navegação na internet, 
conforme os critérios 
estabelecidos. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades 
Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Palestras Visitas 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou 
projetos voltados à 

superação de defasagens 
de aprendizado ou em 

processo de Progressão 
Parcial 

Preparo e 
correção 

de 
avaliações 

Preparo de 
material 
didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário Escolar 

        

Fevereiro      X X 

Março X   X  X X 

Abril X X  X X X X 

Maio X  X X X X X 

Junho X X  X X X X 

Julho X   X X X X 

Agosto X  X X X X X 

Setembro X X  X X X X 

Outubro X  X X X X X 

Novembro X X X X X X X 

Dezembro X   X X X X 
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*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 



 
 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

VI – 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. 

  
Conhecimento 

 

  
Habilidade 

  
Atitude 

 

 
X Prova dissertativa  X Prova Prática  X 

Participação/interação na 
aula 

 

 
X 

Prova com testes 
objetivos 

  Seminários  X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 

 
 Prova com consulta  X Resolução de Exercícios  X 

Compromisso c/ prazos / 
datas 

 

 
 Prova oral  X 

Trabalhos / pesquisas 
individuais 

  
Frequência em escala / 
estágio 

 

 
 

Outros:______________ 
____________________ 

  
Trabalhos / pesquisas em 
grupo 

 X Iniciativa e proatividade 
 

  
   

Outros:______________ 
____________________ 

  
Comportamento e 
disciplina 

 

  
      

Outros:______________ 
____________________ 

 

                                        

Proporcionalidade na composição da menção final 

  
Conhecimento 

 

  
Habilidade 

  
Atitude 

 

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

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

  20%    80%    X 20%    80%     20%    80%    

  30%    90%     30%    90%     30%    90%    

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

  50%           50%           50%          

                                        

 

VII – 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 à internet. 

 Sistema operacional Windows 7 

 Microsoft Office 2013 (Editor de textos, Slides e planilhas eletrônicas, banco de dados). 

 

VIII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Projeto: Ressignificação da Aprendizagem por meio da fluência leitora 
Projeto Resgate da Cidadania 
Participação da Semana Acadêmica de Gestão realizada pela Fatec Jales 
Participação do Evento de Inovação e Empreendedorismo realizado pela Etec Jales e Fatec. 
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Transdiciplinaridade entre os componentes da base comum e técnica, como língua portuguesa, 
matemática, entre outras que podemos utilizar para a confecção de documentos, planilhas e blogs. 

 

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

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala 
de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções 
imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. A 
recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
alunos com dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a 
aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e adequada 
às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, revisão de aulas ou bases 
tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares e até mesmo o replanejamento 
do processo de ensino-aprendizagem. 

 

X– Identificação: 

Nome do professor:  Evelyn Ketherine Ramos Matos / Eduardo Lopes da Cruz  

Assinatura:                                                                                                              Data: 09/03/2016 

 

 

XI – Parecer do Coordenador de Curso: 

 
O plano apresentado pela professora atende as exigências do plano de curso e está alinhado ao 
plano plurianual da unidade, onde o mesmo será acompanhado semanalmente e nas reuniões 
de área, promovendo melhorias continuas no mesmo e, consequentemente, promovendo a 
permanência dos alunos no curso com aulas contextualizadas e relacionadas com o dia-a-dia do 
mercado de trabalho. 
 
Nome do coordenador (a): Fabio Roque Amado 
 
 
Assinatura:                                                                                                                  Data: 11/03/2016 
 
 
 
________________________________________ 
Data e assinatura do Coordenador Pedagógico 
 

 

XII – Replanejamento Toda alteração no Plano de trabalho, realizada durante o ano será 
registrada e detalhada neste campo. 

 
 
 
 
 

 


