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Plano de Curso nº96 Ano: 2013      aprovado pela portaria Cetec nº 78 de 07/11/2008 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Redes de Computadores 

Qualificação: Auxiliar em Redes de Computadores 

Componente Curricular: Sistemas Operacionais para Redes I 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 5,0hs 

Professor: Ivan Souza / Márcio João 

 

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

 Identificar sistemas operacionais de redes de computadores de acordo com as 

necessidades do usuário. 

 Identificar e configurar sistemas operacionais. 

 Realizar a edição de arquivos texto para configuração de ambiente em sistemas 

operacionais (Linux e Windows). 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:   Sistema Operacionais para Redes I                                           Módulo: 1º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1- 
 
 
 
 

2-  
 
 
 

3- 
 
 
 
 

  

 
Identificar sistemas operacionais de 
redes de computadores de acordo com 
as necessidades do usuário.  
 
Detectar os componentes de um 
sistema operacional. 
 
Realizar a edição de arquivos texto para 

configuração de ambiente em sistemas 

operacionais (Linux e Windows).  

 
1- 
 
 
2-  
 
 
3- 
 
 
 
 
 
 
4-  

 
Operar adequadamente diferentes sistemas 
operacionais de redes. 
 
Identificar diferentes sistemas operacionais 
de redes. 
 
Instalar sistemas operacionais de redes e 
configurar os serviços básicos. 
 
 
 

 
1- 
 
 
 
2- 
 
3- 
 
 
 
4- 
 
 
 
5- 
 
 
 
6- 

 
Conceitos de sistemas operacionais: 
história, versões e tipos de sistemas 
operacionais para redes 
 
Fundamentos de sistema de arquivos 
 
Conceitos de utilização e configuração 
dos componentes e serviços de redes 
de computadores: Windows e Linux 
 
Noções de operação por meio de 
interface caracter (Prompt Ms-Dos e 
Shell (Linux)) 
 
Procedimentos de instalação do sistema 
operacional e configuração de drives 
(Windows e Linux) 
 
Procedimento de gerenciamento 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular:   Sistema Operacionais para Redes I                                           Módulo: 1º 

 

Habilidade Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma  
 Dia / Mês 

Operar adequadamente diferentes 
sistemas operacionais de redes. 
 

Conceitos de sistemas operacionais: 
história, versões e tipos de sistemas 
operacionais para redes 
 
Fundamentos de sistema de arquivos 
 

Apresentação das Bases tecnológicas e 
sistemas de avaliação 
Aula expositiva e introdução a sistemas 
operacionais 

30/07 a 13/08 

Operar adequadamente diferentes 
sistemas operacionais de redes. 
 
Identificar diferentes sistemas 
operacionais de redes. 
 

Operar adequadamente diferentes 
sistemas operacionais de redes. 
 

Sistemas Operacionais Windows e DOS 
 
Fundamentos de sistema de arquivos 
 

20/08 a 3/9                                                                          

Operar adequadamente diferentes 
sistemas operacionais de redes. 
 
Identificar diferentes sistemas 
operacionais de redes. 
 

Fundamentos de sistema de arquivos 
 
Conceitos de utilização e configuração 
dos componentes e serviços de redes 
de computadores: Windows e Linux 
 
 

Sistemas Operacionais Windows e DOS 
Fundamentos de sistema de arquivos 
Configuração de Sistema Operacional  
 

10/09 a 24/09 
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Identificar diferentes sistemas 
operacionais de redes. 
 
Instalar sistemas operacionais de redes 
e configurar os serviços básicos. 
 
 
 
 
 

Fundamentos de sistema de arquivos 
 
Conceitos de utilização e configuração 
dos componentes e serviços de redes 
de computadores: Windows e Linux 
 

Sistemas Operacionais Windows e DOS 
Fundamentos de sistema de arquivos 
Configuração de Sistema Operacional  
 
Configuração dos componentes e 
serviços de redes de computadores: 
Windows e Linux 
 
Tipos de Sistemas Operacionais 

01/02 a 15/02 

 
Identificar diferentes sistemas 
operacionais de redes. 
 
Instalar sistemas operacionais de redes 
e configurar os serviços básicos. 
 
 

Conceitos de utilização e configuração 
dos componentes e serviços de redes 
de computadores: Windows e Linux 
 
Noções de operação por meio de 
interface caracter (Prompt Ms-Dos e 
Shell (Linux)) 
 

Configuração dos componentes e 
serviços de redes de computadores: 
Windows e Linux 
 
Noções de operação por meio de 
interface caracter (Prompt Ms-Dos e 
Shell (Linux)) 
 

22/02 a 05/03 

Identificar diferentes sistemas 
operacionais de redes. 
 
Instalar sistemas operacionais de redes 
e configurar os serviços básicos. 
 
 

Conceitos de utilização e configuração 
dos componentes e serviços de redes 
de computadores: Windows e Linux 
 
Noções de operação por meio de 
interface caracter (Prompt Ms-Dos e 
Shell (Linux)) 
 

Configuração dos componentes e 
serviços de redes de computadores: 
Windows e Linux 
 
Noções de operação por meio de 
interface caracter (Prompt Ms-Dos e 
Shell (Linux)) 
 

12/04 a 19/04 
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Identificar diferentes sistemas 
operacionais de redes. 
 
Instalar sistemas operacionais de redes 
e configurar os serviços básicos. 
 
 

Noções de operação por meio de 
interface caracter (Prompt Ms-Dos e 
Shell (Linux)) 
 
Procedimentos de instalação do sistema 
operacional e configuração de drives 
(Windows e Linux) 
 
Procedimento de gerenciamento 

Noções de operação por meio de 
interface caracter (Prompt Ms-Dos e 
Shell (Linux)) 
Procedimentos de instalação do sistema 
operacional e configuração de drives 
(Windows e Linux) 
 

26/04 a 02/05 

Identificar diferentes sistemas 
operacionais de redes. 
 
Instalar sistemas operacionais de redes 
e configurar os serviços básicos. 
 
 

Noções de operação por meio de 
interface caracter (Prompt Ms-Dos e 
Shell (Linux)) 
 
Procedimentos de instalação do sistema 
operacional e configuração de drives 
(Windows e Linux) 
 
Procedimento de gerenciamento 

 

Procedimentos de instalação do sistema 
operacional e configuração de drives 
(Windows e Linux) 
Gerenciamento de Sistemas Operacionais 

03/05 a 10/06  

 
Instalar sistemas operacionais de redes 
e configurar os serviços básicos. 
 
 
 

Procedimentos de instalação do sistema 
operacional e configuração de drives 
(Windows e Linux) 
 
Procedimento de gerenciamento 

 
 
  
Encerramento e fechamento de menções 
 

17/ 06 a 30/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

 

Competência Indicadores de Domínio Instrumento(s) de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar os serviços e 
funções de sistemas 
operacionais, utilizando 
suas ferramentas e 
recursos em atividades de 
configuração, manipulação 
de arquivos, segurança e 
outras. 
 
Selecionar o sistema 
operacional de acordo 
com as necessidades do 
usuário. 
 

Utilizar adequadamente os 
recursos dos aplicativos 
envolvidos. 
Participação através de 
questionamentos durante as 
aulas e desenvolver 
soluções com o sistema 
operacional MS-DOS. 

Elaboração, desenvolvimento e 
execução de exercícios práticos 
ou teóricos em cada aplicativo 
envolvido. 

Observação direta.  

 

Viabilidade; 
Clareza de idéias (oral e 
escrita); 
 Participação. 

Apresentação, elaboração e 
funcionamento de forma 
organizada e conforme 
metodologia indicada nos 
exercícios práticos ou 
teóricos. 

Verificar o funcionamento 
dos equipamentos e 
software dos sistemas de 
informações, interpretando 
manuais. 
 

Objetividade no 
desenvolvimento da 
avaliação. 
Desenvolver e organizar de 
forma coerente os tópicos 
abordados. 
 

Avaliação Escrita ou Prática; 
Seminários 

Senso Crítico; 
Criatividade; 
Termos adequados. 
Interesse. 

Desempenho prático ou 
teórico que demonstre a 
utilização dos recursos de 
hardware e a identificação 
das vantagens e limitações 
dos sistemas operacionais 

 

 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 

 

 

V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

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 

Orientação ao aluno 
sobre o curso e 
motiva-lo a 
permanecer no 
mesmo 

    Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem 

 Reunião de curso e 
Pedagógicas 

Março 
   Atividades e trabalho visando 

a melhoria do aprendizado 
      

Abril 
    Organização e 

correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas 

    

Maio 
  
 
 

 Atividades e trabalho visando 
a melhoria do aprendizado 

      

Junho 
  
 
 

 Provas visando a avaliação 
dos alunos 

    Reunião de curso 

Julho 
  
 
 

       Reunião de curso 

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Apostila de Sistemas Operacionais fornecida pelo o professor 

- Site de apoio www.professorivansouza.com  
 

 

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

Acompanhamento contínuo, desenvolvimento de exercícios extras e avaliações teóricas 
para alunos com rendimento insatisfatório. 

 

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

Acompanhamento contínuo, desenvolvimento de exercícios extras e avaliações teóricas 
para alunos com rendimento insatisfatório. 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Ivan Souza / Márcio João 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Atividade Docente está de acordo com o que está estabelecido no Plano de Curso. 

 

Nome do coordenador (a): Luiz Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº96 Ano: 2013      aprovado pela portaria Cetec nº 78 de 07/11/2008 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Redes 

Qualificação: Auxiliar em Redes de Computadores 

Componente Curricular: Hardware 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5hs 

Professor: Ivan Souza 

 

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.  

Simular defeitos e apresentar soluções. 

Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e seus 
periféricos.  

Especificar máquinas, ferramentas, acessórios e suprimentos.  

Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos. 

Testar projetos de redes através de softwares pertinentes à área. 

Instalar e Configurar sistema operacional. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:   Hardware                                                                                                               Módulo: 1º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1- 
 
 
 
 

2-  
 
 
 
 
 

3- 
 
 
 
 
 

4-  

Identificar normas e procedimentos de 
utilização de computadores.  
 
 
Identificar a estrutura dos componentes de 
computadores e seus periféricos, 
analisando o funcionamento e 
relacionamento entre eles.  
 
Avaliar características técnicas, propondo 
equipamentos e componentes de acordo 
com parâmetros de custos e benefícios, 
atendendo as necessidades do usuário.  
 
Identificar as origens de falhas no 
funcionamento de computadores, 
periféricos, e softwares, especificando as 
soluções adequadas suas falhas. 

 

1- 
 
 
 
 

2-  
 
 
 
 

3- 
 
 
 
 
 
 

4-  

Aplicar normas e procedimentos de instalação e 
segurança de equipamentos de informática.  
 
 
Identificar as conexões entre as partes que 
integram o computador.  
 
 
Instalar e configurar computadores e seus 
periféricos utilizando softwares e ferramentas de 
montagem e conexão de suas partes, 
interpretando orientações dos manuais.  
 
 
Adequar programas e sistema operacional às 
necessidades do usuário. 

 
 
 

 

1- 
 
 
 

2- 
 
 

3- 
 
 
 

4- 
 
 

5- 
 
 
 
 
 

6- 

Normas e procedimentos para utilização dos 
laboratórios de informática  
 
Sistemas numéricos decimais, binário e 
hexadecimal  
 
Noções de segurança, instalação elétrica e 
aterramento  
 
Princípios de funcionamento de 
processadores, memórias e características 
dos equipamentos internos e externos  
 
Conexão física e instalação de programas 
para equipamentos externos e internos 
(mouse, impressora, teclado, vídeo, modem, 
rede, etc;) (vide anexo Ferramentas de 
Apoio) Packet Tracer. 
 
Instalação e desinstalação de softwares 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: HARDWARE            Módulo: I 

 

Habilidade Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma  
 Dia / Mês 

Fazer conexões básicas entre as partes 
que integram o computador bem como a 
equipamentos externos a este. 

Apresentação das Bases tecnológicas e 
competências. 

Apresentação das Bases tecnológicas e 
sistemas de avaliação 
Aula expositiva e introdução ao 
hardware 

30/07 a 13/08 

Fazer conexões básicas entre as partes 
que integram o computador bem como a 
equipamentos externos a este. 

 
Introdução a hardware/História dos 
Computadores 
 

Aula expositiva e dialogada uso lusa 
fundamentos de eletrica e eletornica . 
Introdução aos componetes do 
computador 
 

20/08 a 3/9                                                                          

Fazer conexões básicas entre as partes 
que integram o computador bem como a 
equipamentos externos a este. 

Sistema Binário 
Sistema Hexadecimal 

Exercícios práticos para execução das 
converções binário decimal,octal..  

10/09 a 24/09 
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Fazer conexões básicas entre as partes 
que integram o computador bem como a 
equipamentos externos a este. 
 
 
 
 
 

Conceitos sobre Gabinetes e a 
tecnologia At e Atx 
 Fontes de alimentação e os padrões At 
e ATX. 
 

Aula prática em sala de aula instalação 

elétrica e aterramento.Filtros e noobreak 
01/02 a 15/02 

 
Executar testes, diagnósticos e medidas 
de desempenho em computadores e 
seus periféricos, assim como em 
softwares básicos instalados. 
 
 

Conceitos sobre placa-mãe. 
Conexão física de equipamentos 
externos (mouse, impressora, teclado, 
vídeo, modem, rede, etc) 

Aula expositiva e dialogada com a prática. 
Funcionamento de processadores, 
memórias e Discos. 

22/02 a 05/03 

Adequar programas e sistema 
operacional. 
 
Aplicar as soluções selecionadas para 
corrigir as falhas básicas no 
funcionamento dos computadores, 
periféricos e softwares. 

Microprocessadores (Detalhamento de 
sockets e fabricantes) 
Barramentos. 
Rede Elétrica – aterramento 
Trabalhando os tipos de memórias 
Instalação e desinstalação de 
programas: 
Instalação de hardware 
 

 
 
 Aula expositiva e dialogada 
 
Aula prática em laboratório Formatação 
e configuração do sistema operacional. 
 

12/04 a 19/04 
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Instalar e configurar computadores e seus 
periféricos utilizando softwares e 
ferramentas de montagem e conexão de 
suas partes, interpretando orientações dos 
manuais.  

Montagem e Desmontagem de 
computadores. 
 
Instalação e desinstalação de softwares  

 
  
Aula prática em laboratório instalando e 
removendo Sistema Operacional 
Windows e Aplicativos. 
Uso de ferramentas lógicas do SO. 

26/04 a 02/05 

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

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

 
Aula prática em laboratório, simulando 
defeitos em computadores e na conexão da 
rede interna e externa com uso do software 
Packet  Tracer Prova escrita abrangendo 
todo o conteúdo do semestre 03/05 a 10/06  

Todas as habilidades pertinentes ao módulo 
 

 Todas as Bases e Competências 
pertinentes ao módulo 

 
 
  
Encerramento e fechamento de menções 
 

17/ 06 a 30/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

 

Competência Indicadores de Domínio Instrumento(s) de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar os serviços e 
funções de sistemas 
operacionais, utilizando 
suas ferramentas e 
recursos em atividades de 
configuração, manipulação 
de arquivos, segurança e 
outras. 
 
Selecionar o sistema 
operacional de acordo 
com as necessidades do 
usuário. 
 

Utilizar adequadamente os 
recursos dos aplicativos 
envolvidos. 
Participação através de 
questionamentos durante as 
aulas e desenvolver 
soluções com o sistema 
operacional MS-DOS. 

Elaboração, desenvolvimento e 
execução de exercícios práticos 
ou teóricos em cada aplicativo 
envolvido. 

Observação direta.  

 

Viabilidade; 
Clareza de idéias (oral e 
escrita); 
 Participação. 

Apresentação, elaboração e 
funcionamento de forma 
organizada e conforme 
metodologia indicada nos 
exercícios práticos ou 
teóricos. 

Verificar o funcionamento 
dos equipamentos e 
software dos sistemas de 
informações, interpretando 
manuais. 
 

Objetividade no 
desenvolvimento da 
avaliação. 
Desenvolver e organizar de 
forma coerente os tópicos 
abordados. 
 

Avaliação Escrita ou Prática; 
Seminários 

Senso Crítico; 
Criatividade; 
Termos adequados. 
Interesse. 

Desempenho prático ou 
teórico que demonstre a 
utilização dos recursos de 
hardware e a identificação 
das vantagens e limitações 
dos sistemas operacionais 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

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 

Orientação ao aluno 
sobre o curso e 
motiva-lo a 
permanecer no 
mesmo 

    Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem 

 Reunião de curso e 
Pedagógicas 

Março 
   Atividades e trabalho visando 

a melhoria do aprendizado 
      

Abril 
    Organização e 

correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas 

    

Maio 
  
 
 

 Atividades e trabalho visando 
a melhoria do aprendizado 

      

Junho 
  
 
 

 Provas visando a avaliação 
dos alunos 

    Reunião de curso 

Julho 
  
 
 

       Reunião de curso 

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- VASCONCELOS, L.. – Montagem e configuração do PC Passo a Passo. 

- Revistas sobre hardware e Software – Revista PC & CIA e Revista Info. 

- Apostilas referentes a hardware capturadas on-line como freeware para uso livre 
disponível para os alunos em mídia.  

- Manuais dos Dispositivos de Hardware e softwares. 

- Apostilas de domínio público. 
www.infowester.com 
www.clubedohardware.com.br 

 

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

Acompanhamento contínuo, desenvolvimento de exercícios extras e avaliações teóricas 
para alunos com rendimento insatisfatório. 

 

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

Acompanhamento contínuo, desenvolvimento de exercícios extras e avaliações teóricas 
para alunos com rendimento insatisfatório. 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Ivan Souza 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Atividade Docente está de acordo com o que está estabelecido no Plano de Curso. 

 

Nome do coordenador (a): Luiz Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

http://www.infowester.com/
http://www.clubedohardware.com.br/
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Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: CARAPICUÍBA 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 

Qualificação: AUXILIAR EM REDES DE COM’PUTADORES 

Componente Curricular: LOGICA COMPUTACIONAL 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 HA 

Professor: LUIZ FERNANDO ROCHA 

 

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

 
Demonstrar raciocínio lógico. 

Demonstrar criatividade. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: LOGICA COMPUTACIONAL                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
 
2 

 
Interpretar pseudocódigo, algoritmos e 
outras especificações para codificar 
scripts. 
 
Desenvolver algoritmos para criação de 
scripts. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar estruturas de dados na resolução de 
problemas computacionais. 
 
Utilizar modelos, pseudocódigos e 
ferramentas na representação de problemas. 
 
Executar procedimentos de testes de 
programas. 
 
Aplicar as técnicas de programação 
estruturadas e orientadas a objetos. 
 

  1. Introdução à lógica computacional 
 
2. Simbologia aritmética 
 
3. Definição de pseudocódigo 
 
4. Noções de estrutura de dados: 
- Introdução à linguagem estruturada 
 
5. Comandos de entrada e saída de 
dados 
 
6. Tabela verdade 
 
7. Estrutura de decisão 
 
8. Estrutura de repetição 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  LOGICA COMPUTACIONAL                    Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma Dia/Mês 

  

 
Aula inaugural. 
Apresentação das Competências, 
Habilidades e Bases Tecnológicas. 
Definição do contrato pedagógico 
 

06/02 

Utilizar estruturas de dados na 
resolução de problemas 
computacionais. 

Introdução à lógica computacional 
Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

13/02 a 20/03 

Utilizar modelos, pseudocódigos e 
ferramentas na representação de 
problemas. 
 

Tabela verdade 
Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

27/03  

Utilizar modelos, pseudocódigos e 
ferramentas na representação de 
problemas. 
 

Simbologia aritmética 
Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

03/04 

Utilizar modelos, pseudocódigos e 
ferramentas na representação de 
problemas. 
 

Definição de pseudocódigo 
Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

10/04 a 17/04 
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Utilizar modelos, pseudocódigos e 
ferramentas na representação de 
problemas. 
Executar procedimentos de testes de 
programas. 
 

Noções de estrutura de dados: 
- Introdução à linguagem estruturada 
 

Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

24/04 a 15/05 

Aplicar as técnicas de programação 
estruturadas e orientadas a objetos. 
 

Estrutura de decisão 
Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

22/05 a 05/06 

Aplicar as técnicas de programação 
estruturadas e orientadas a objetos. 
 

Estrutura de Repetição  12/06 a 26/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Interpretar pseudocódigo, 
algoritmos e outras 
especificações para codificar 
scripts. 
 
Desenvolver algoritmos para 
criação de scripts. 

 
Realização de atividades práticas 
em laboratório  
 
Observação direta na explanação 
oral, no debate de ideias e 
discussões em grupo 
 
Observação direta no 
comprometimento e na dedicação 
às tarefas  
 
 

 
Cumprimento das tarefas 
solicitadas 
 
Cumprimento de prazos 
 
Interesse, criatividade e busca de 
soluções nas tarefas de 
desenvolvimento das atividades 
práticas 
 
 
 

Atividades entregues com as 
atividades práticas de criação de 
fluxogramas para resolução de 
problemas lógicos 
 
Arquivos salvos no  
desenvolvimento das atividades na 
ferramenta VisualG 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

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 
Aula inaugural, 
recepção aos 

alunos 
  x  

Março  x x x x 

Abril  x x x  

Maio  x x x x 

Junho  x x x  

Julho 
 
 
 

    

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Material didático preparado pelo professor 

 

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

 
 

 

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

Recomendação de leituras adicionais. 

Atividades adicionais para fomentar visão crítica na leitura e compreensão de textos. 

As recuperações contínuas são aplicadas individualmente, assim que detectadas as dificuldades 
do aluno nas próprias aulas a posteriormente nas revisões. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Luiz Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O plano de trabalho docente está de acordo com o previsto no plano de curso. 

 

 

Nome do coordenador (a): Luiz Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 

XI– Replanejamento 
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Etec de CARAPICUÍBA 

Código: 144 Município: CARAPICUÍBA 

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 

Qualificação: AUXILIAR EM REDES DE COMPUTADORES 

Componente Curricular: APLICATIVOS BÁSICOS I 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 HA 

Professor: LUIZ FERNANDO ROCHA 

 

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

 
Elaborar relatórios de desempenho. 

Demonstrar habilidade de comunicação. 

Especificar planos de trabalho. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: APLICATIVOS BÁSICOS I                  Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  
1. Utiliza e analisar recursos dos 
editores de texto e editores de 
apresentação. 
 
2. Analisar as principais ferramentas de 
navegação e gerenciamento de e-
mails. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Utilizar os editores de texto e editores de 
apresentação. 
 
1.2. Utilizar recursos de edição de texto e de 
apresentação disponíveis na nuvem. 
 
1.3. Selecionar os recursos de acordo com as 
necessidades do usuário. 
 
2. Identificar as principais ferramentas de 
navegação na Internet e gerenciamento de e-
mails. 

 1. Noções e fundamentos de: 
recursos e ferramentas dos 
principais editores de texto: 

 ferramentas de formatação e 
adequação de texto segundo as 
normas vigentes; 

 recursos de editores de texto na 
nuvem 

- recursos e ferramentas dos principais 
editores de apresentação: 

 técnicas de produção de slides 
para  apresentações 
profissionais; 

 recursos de editores de 
apresentação na nuvem 
principais navegadores, suas 
ferramentas e particularidades: 

o principais ferramentas de 
busca 

- gerenciamento de e-mails: 
 configuração de envio e recebimento de 
e-mails, gerenciamento de diretórios, 
filtros, span e noções de segurança; 

 configuração dos principais 
clientes de e-mail  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  APLICATIVOS BÁSICOS I                    Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma Dia/Mês 

  

 
Aula inaugural. 
Apresentação das Competências, 
Habilidades e Bases Tecnológicas. 
Definição do contrato pedagógico 
 

07/02 

Utilizar os editores de texto e editores 
de apresentação. 

recursos e ferramentas dos principais 
editores de apresentação: 
Técnicas de produção de slides para 
apresentações profissionais; 

Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

14/02 a 21/03 

- Utilizar os editores de texto e 
editores de apresentação. 
- Analisar as principais ferramentas de 
navegação e gerenciamento de e-
mails. 

recursos de editores de apresentação 
na nuvem principais navegadores, 
suas ferramentas e particularidades 

Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

28/03 a 25/04 

Utilizar os editores de texto e editores 
de apresentação. 

Noções e fundamentos de: 

 recursos e ferramentas dos 
principais editores de texto: 

o ferramentas de 
formatação e 
adequação de texto 
segundo as normas 
vigentes; 

 

Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

02/05 a 23/05 
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Utilizar os editores de texto e editores 
de apresentação. 

Noções e fundamentos de: 
recursos e ferramentas dos principais 
editores de texto: 

 recursos de editores de texto 
na nuvem 

 

Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

30/05 a 06/06 

Analisar as principais ferramentas de 
navegação e gerenciamento de e-
mails. 

- gerenciamento de e-mails: 

 configuração de envio e 
recebimento de e-mails, 
gerenciamento de diretórios, 
filtros, span e noções de 
segurança; 

 

Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

13/06 a 21/06 

Analisar as principais ferramentas de 
navegação e gerenciamento de e-
mails. 

- gerenciamento de e-mails: 

 configuração dos principais 
clientes de e-mail 

Aulas expositivas com prática em 
laboratório 

27/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

1. Utiliza e analisar recursos dos 
editores de texto e editores de 
apresentação. 
 
2. Analisar as principais 
ferramentas de navegação e 
gerenciamento de e-mails. 

 
Realização de atividades práticas 
em laboratório  
 
Observação direta na explanação 
oral, no debate de ideias e 
discussões em grupo 
 
Observação direta no 
comprometimento e na dedicação 
às tarefas  
 
Desenvolvimento de projeto 
interdisciplinar 
 

 
Cumprimento das tarefas 
solicitadas 
 
Cumprimento de prazos 
 
Interesse, criatividade e busca de 
soluções nas tarefas de 
desenvolvimento das atividades 
práticas 
 
 
 

 
Arquivos salvos no  
desenvolvimento das atividades 
nas ferramentas Microsoft Office 
Word e Microsoft Office Powerpoint 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

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 
Aula inaugural, 
recepção aos 

alunos 
  x  

Março  x x x x 

Abril  x x x  

Maio  x x x x 

Junho  x x x  

Julho 
 
 
 

    

 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Material didático preparado pelo professor 

 

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

 
 

 

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

Recomendação de leituras adicionais. 

Atividades adicionais para fomentar visão crítica na leitura e compreensão de textos. 

As recuperações contínuas são aplicadas individualmente, assim que detectadas as dificuldades 
do aluno nas próprias aulas a posteriormente nas revisões. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Luiz Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O plano de trabalho docente está de acordo com o previsto no plano de curso. 

 

 

Nome do coordenador (a): Luiz Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 

XI– Replanejamento 
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Etec -Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Redes de Computadores 

Qualificação: Auxiliar em Redes de Computadores 

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia 

Módulo: I C. H. Semanal:2,5 

Professor: Davi Silva Peixoto 

 

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

Planejar e desenvolver projetos de instalações de redes de comunicações entre 
computadores. 
 
Identificar e definir a distribuição física dos computadores. 
 
Estabelecer o sistema de cabeamento e os equipamentos de controle de  comunicação.  
Implantar, estruturar e gerenciar projetos de redes de comunicação entre computadores. 
 
Configurar e administrar os serviços de sistemas operacionais de rede de 
computadores. 
 
Montar e configurar servidores de redes. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Selecionar ferramentas de redes de computadores. 
 
Analisar, avaliar e implementar a segurança lógica e física de uma rede. 
 
Detectar falhas que possam intervir nas condições funcionais e estruturais do  sistema, 
assim como testar todos os equipamentos envolvidos em uma rede de comunicação. 
 
Planejar, supervisionar e coordenar atividades de equipes de infraestrutura física e 
lógica de redes de computadores. 
 
Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos  usuários. 
 
Executar ações de treinamento e de suporte técnico. 
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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 da área 

por meio de indicadores linguísticos 

e de indicadores extralinguísticos; 

 

2. Desenvolver textos técnicos, 

aplicados à área de acordo com 

normas e convenções específicas. 

 

3. Pesquisar e analisar informações 

da área em diversas fontes, 

convencionais e eletrônicas. 

 

4. Interpretar a terminologia técnico-

científica da área profissional. 

 

5. Comunicar-se, oralmente e por 

escrito, utilizando a terminologia 

técnico-científica da profissão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Identificar indicadores linguísticos e 

indicadores extralinguísticos de produção de 
textos técnicos.  

1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental 
(identificação do gênero textual, do público-alvo, 

do tema, das palavras-chave, dos elementos 
coesivos, dos termos técnicos e científicos, da 

ideia central e dos principais argumentos).  
1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada 

(aprofundamento do estudo do significado dos 
termos técnicos, da estrutura argumentativa, da 

coesão e da coerência, da confiabilidade das 
fontes).  

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação 
técnica e comercial direcionadas à área de 

atuação.  
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e 

de coesão em artigos e em documentação 
relacionados à área.  

2.3 Aplicar modelos de correspondência aplicados 
à área de atuação.  

3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas.  

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na 
execução de pesquisas específicas da área. 

4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da 

 1. Estudos de textos aplicados à área a 
partir do estudo de:  
 
 Indicadores linguísticos:  

 
 

 
 

 
 

 

 
Indicadores extralinguísticos:  
efeito de sentido e contextos 
socioculturais;  
modelos pré-estabelecidos de produção 
de texto;  
contexto profissional de produção de 
textos (autoria, condições de produção, 
veículo de divulgação, objetivos do texto, 
público-alvo).  
 
2. Conceitos de coerência e de coesão 
aplicados à análise e à produção de textos 
técnicos específicos da área;  
 
3. Modelos de Redação Técnica aplicados à 
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área.  
4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da 

área.  
5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da 
língua comum, adequados a cada contexto.  

 
5.2 Identificar o significado de termos técnico-

científicos extraídos de texto, artigos  
manuais e outros gêneros relativos à área 

profissional.  
5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto 

profissional, utilizando a termologia técnico-
científica da área de estudo.  

5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao 

contexto da profissão, utilizando a termologia 

técnico-científica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

área  
 

 
 

 
 

 
 

Carta-currículo;  
 

 
 
descritivo;  

 
 

 
4. Parâmetros de níveis de formalidade e de 
adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação (variantes da 
linguagem formal e de linguagem informal)  
 
5. Princípios de terminologia aplicados à 
área . 

 
 
6. Apresentação de trabalhos técnico-
científicos  
 

elaboração do trabalho técnico-científico 
(estrutura de trabalho monográfico, resenha, 
artigo, elaboração de referências 
bibliográficas).  
 
7. Apresentação oral  
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8. Técnicas de leitura instrumental  

 
 do público-alvo;  

 
-chave do texto;  

científicos;  

texto;  

sua estrutura.  
 
9. Técnicas de leitura especializada  

técnicos;  

argumentativa;  

(coerência) a partir dos elementos coesivos 
e de argumentação;  

nfiabilidade das fontes.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA                                                                                    Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Interação  e ambientação Aula Inaugural  Apresentação do campus 
 

03/02 a 03/02 

Apresentando-se aos 
colegas 

Dinâmica de apresentação 
Os alunos farão uma redação: ‘’ quem sou 

eu’’ e em seguida as redações serão trocadas 
e lidas entre os colegas. 

 
06/02 a 10/02 

Contato com o conteúdo do 
componente e cronograma 

Apresentação do professor e 
bases tecnológicas  

Apresentação em Data show de forma 
dialogada 

 
13/02 a 17/02 

Utilizar instrumentos da leitura 
e da redação técnica e 

comercial direcionadas à área 
de atuação. 

Base-3  

Redação diagnóstica. Tema: 
Disciplina, ordem e autoridade 

favorecem a educação? 
 

O tema a ser discutido será disponibilizado no 
blog do professor em LABORATÓRIO. Após  
a leitura o aluno deverá entregar em folha de 

caderno. 

 
01/03 a 03/03 

Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base-3.  
Modelos de Redação Técnica e 
Comercial aplicados à área de 
atuação. Currículo e Carta-

Currículo 
 

Os alunos receberão orientações sobre como 
elaborar: Currículo e Carta-currículo. O 

processo se dará primeiro, em sala de aula, e 
concluído no laboratório. 

 
06/03 a 10/03 
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Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base-3.  
Modelos de Redação Técnica e 
Comercial aplicados à área de 
atuação. Currículo e Carta-

Currículo 
 

Os alunos deverão produzir os textos em 
LABORATÓRIO. Momento em que serão 

avaliados. (Primeira Avaliação) 

 
13/03 a 17/03 

Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base 3,8 e 9. 
 Estudos de textos técnicos 

aplicados à área a partir do estudo 
de: Técnicas de Redação.  

 

Apresentação de Técnicas de redação. sala 
de aula com lousa (Giz) Ênfase: 

Planejamento textual do gênero dissertativo: 
Elaboração e leitura do primeiro paragrafo 

(introdução) feito pelos alunos com o uso de 
data-show (Segunda Avaliação) 

 
20/03 a 31/03 

Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base 3 
. Estudos de textos técnicos 

aplicados à área a partir do estudo 
de: Técnicas de Redação.  

 

Apresentação de Técnicas de redação. 
Ênfase: Desenvolvimento e conclusão de um 
texto. Discussão em sala de aula com lousa 

(Giz) 

 
03/04 a 07/04 

Desenvolver textos técnicos, 
aplicados à área, de acordo 
com normas e convenções 

específicas.  
 

Base 3. 
 Estudos de textos técnicos 

aplicados à área a partir do estudo 
de: Técnicas de Redação.  

 

Apresentação de Técnicas de redação. 
Leitura de textos completos (introdução + 

desenvolvimento + conclusão)- Uso de data-
show 

10/04 a 13/04 

Pesquisar e analisar 
informações da área em 

diversas fontes, convencionais 
e eletrônicas.  

Identificar e aplicar elementos 
de coerência e de coesão 

relacionados à área. 

 

Bases 1,2 e 3.  
Estudos de textos técnicos 

aplicados à área a partir do estudo 
de:  

 Indicadores linguísticos e  
Indicadores extralinguísticos; 
Coesão e Coerência; Técnicas 

de Redação.  

 

Apresentação de Técnicas de redação. 
Ênfase: Indicadores linguísticos e  

Indicadores extralinguísticos; Coesão e Coerência; 

Aula expositiva e dialogada. Análise de textos com 

apontamentos. Uso de data-show 

 
17/04 a 28/04 
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Comunicar-se, oralmente e por 
escrito, utilizando a 

terminologia técnico-científica 
da profissão.  

Selecionar termos técnicos e 
palavras da língua comum, 
adequados a cada contexto.  
Identificar o significado de 
termos técnico-científicos 
extraídos de texto, artigos  
manuais e outros gêneros 

relativos à área profissional. 
Preparar apresentações orais 

pertinentes ao contexto da 
profissão, utilizando a 

termologia técnico-científica.  
 
 

Bases 4 e 7. 
 Parâmetros de níveis de 

formalidade e de adequação de 
textos a diversas 

circunstâncias de comunicação 
(variantes da linguagem formal 

e de linguagem informal).  
Apresentação oral; 
Planejamento da 

apresentação; Produção da 
apresentação audiovisual; 

Execução da apresentação.  
 

Apresentação de Curso Online. Será pedido, 
ainda em fevereiro, para os alunos realizarem 

um curso online voltado para o curso que 
estão matriculados. Deverão expor para os 
colegas, de forma organizada, planejada e 

com oratória pertinente o conteúdo visto neste 
curso. Neste momento serão analisados com 
base nos critérios apresentados nas bases 4 

e 7. Uso de Data-Show. 
(Terceira Avaliação) 

02/05 a 05/05_ 

Pesquisar e analisar 
informações da área em 

diversas fontes, convencionais 
e eletrônicas.  

Interpretar a terminologia 
técnico-científica da área 

profissional.  
Comunicar-se, oralmente e por 

escrito, utilizando a 
terminologia técnico-científica 

da profissão.  
 
 

Bases 5,6,7,8 e 9.  
Princípios de terminologia 

aplicados à área;  
Apresentação de trabalhos 

técnico-científicos; 
Apresentação oral; 

Técnicas de leitura instrumental; 
Estudo da confiabilidade das 

fontes  

 
 
  
 

  
 

Pesquisas realizadas e acompanhadas em 
LABORATÓRIO. Planejamento e 
apresentação do Inter. 

08/05 a 14/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação11 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Comunicar-se de maneira 
clara e objetiva na área  
profissional. 

Observação direta; 
Atividades Individuais e  
em grupo; 
Participação em aula;  
Elaboração de textos. 

Clareza e organização de 
ideias, coerência com a  
realidade, participação, 
cooperação, interesse,  
iniciativa. 

Identificar os diferentes 
tipos de textos; Construção  
de textos. 
Desempenho satisfatório  
nas avaliações e atividades 
propostas.  
 

 

 
 

Competência 

 (por extenso) 
Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Elaborar diferentes tipos de 

textos, utilizando a linguagem verbal, 
visual e  
enunciados. 

Observação direta; 
Atividades Individuais e  
em grupo; 
Participação em aula;  
Elaboração de textos. 

Clareza e organização de 
ideias, coerência com a  
realidade, participação, 
cooperação, interesse,  
iniciativa. 

Identificar os diferentes 
tipos de textos; Construção  
de textos. 
Desempenho satisfatório  
nas avaliações e atividades 
propostas.  
 
 

Desenvolver conexões  entre a 
linguagem textual e gráfica. 

Observação direta; 
Atividades individuais e  
em grupo;  

Participação, cooperação, 
interesse, coerência e  
aplicabilidade da língua na 

Construção de diferentes 
tipos de correspondências  
técnicas; elaboração de 

                                                           
1 
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Participação em aula;  
Relatórios de laboratórios 

escrita, organização de  
ideias 

textos coesos e coerentes;  
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e atividades  

propostas. 

Construção de diferentes 
tipos de correspondências  
técnicas; elaboração de 
textos coesos e coerentes;  
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e atividades  
propostas. 

Observação direta; 
Atividades individuais e  
em grupo;  
Participação em aula;  
Relatórios de laboratórios 

Viabilidade, participação, 
interesse, iniciativa,  
criatividade, aplicação de 
normas técnicas. 

Estruturar e planejar dados e 
informações coletadas. 

Interpretar e elaborar textos 
técnicos da área 

 

Observação direta; 
Atividades individuais e  
em grupo;  
Participação em aula;  
Relatórios técnicos; 
Avaliação individual  
escrita. 

Viabilidade, participação, 
interesse, iniciativa,  
criatividade, aplicação de 
normas técnicas 

Produzir textos, relatórios e 
glossário;  
Elaboração de textos 
coesos  e coerentes; 
Desempenho satisfatório  
Nas avaliações e atividades 
Propostas. 
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V – Plano de atividades docentes* 

 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

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 x x 

Março 

 

 

 
x x 

  

Abril 
 

 

 
x x 

 

x 

Maio 

 

 

 
x x 

 

x 

Junho 

 

 

 

    

Julho 

 

 

 

    

 

 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
 
*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Vídeos Núcleo Básico – Centro Paula Souza – Comunicação Oral e Escrita no 
Mundo do Trabalho 
Textos e Artigos da área para aplicar ao conteúdo. 
 

 

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

 

 

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

Para a recuperação dos alunos com baixo rendimento, aplicaremos textos e exercícios de fixação, sendo 
pertinente dedicação mais voltada a estes alunos, com explicações direcionadas, e questionamentos 
logo após a explanação da matéria, com acompanhamento dos métodos de estudos utilizados pelos 
alunos e, se necessário, após análise de cada caso, a modificação dos métodos de estudos, aplicando 
métodos mais dinâmicos, com ênfase para o melhor rendimento na memorização e aprendizado da 
matéria. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Davi Silva Peixoto 

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/17 

 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Atividade Docente está de acordo com o que está estabelecido no Plano de Curso. 

 

 

 

Nome do coordenador (a): Luiz Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº96 Ano: 2013      aprovado pela portaria Cetec nº 78 de 07/11/2008 

ETEC CARAPICUÍBA 

Código: 144.1 Município: CARAPICUÍBA 

Eixo tecnológico: COMUNICAÇÃO e INFORMAÇÃO 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM REDES 

Qualificação:  Auxiliar em Redes de Computadores Módulo: I 

Componente Curricular:   Cabeamento Estruturado  

C.H. Semanal: 5,0 Professor (es): ROBERTO NERI  

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

1. - Identificar e avaliar os meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, 
reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de rede. 

2. - Instalar os dispositivos de rede, os meios físicos e software de controle desses 
dispositivos, analisando seu funcionamento e relacionamento entre eles. 

3. - Analisar as características dos meios físicos disponíveis e as técnicas de 
transmissão digitais e analógicas fazendo relação entre os dois.  

4. - Analisar as arquiteturas de redes 
 
 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Cabeamento Estruturado                                                                        Módulo: I 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  
1. Identificar meios físicos, dispositivos 

e padrões de comunicação, 
reconhecendo as implicações de 
sua aplicação no ambiente de rede. 
 

2. Instalar os dispositivos de rede, os 
meios físicos e software de controle 
desses dispositivos, analisando seu 
funcionamento e relacionamento 
entre eles. 

 
 

3. Analisar as características dos 
meios físicos disponíveis e as 
técnicas de transmissão digitais e 
analógicas fazendo relação entre os 
dois. 
 

4. Analisar as arquiteturas de redes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar ferramentas de confecção e 
testes de cabos de redes. 
 

2. Fazer conexão de cabos a 
computadores e a equipamentos de 
rede segundo as diversas categorias 
de certificação. 

 
3. Executar a configuração 

básica de equipamentos de 
comunicação,  seguindo 
orientações dos manuais. 

  

 1. Tipos de meio físico: Coaxial, par 
trançado, fibra óptica, rádio. 
 

2. Instrumentos de aferição e 
certificação de cabos de rede. 
 

3. Sinais digitais e analógicos 
 

4. Sistemas de comunicação, meios 
de transmissão. 
 

5. Normas e convenções. 
 

6. Modelos de referência de 
arquitetura de redes. 
 

7. Cabeamento Estruturado: 
conectores, patch panel. 
 

8. Componentes de redes: swítch, 
roteadores, modem ADSL e WLL 
 

9. Utilização do aplicativo Packet 
tracer para simulação de rede virtual. 
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II – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Cabeamento  Estruturado                                                                        Módulo: I 
 

Habilidade 
Bases Tecnológicas e 

Competências* 
Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Identificar meios físicos, 
dispositivos e padrões de 
comunicação, 
reconhecendo as 
implicações de sua 
aplicação no ambiente de 
rede. 

1- Fundamentos de  
Cabeamento Estruturado  
 
Cabo Coaxial e par trançado  e 
Fibra e RF 

 Bases Tecnológicas e  

 Sistema avaliação. 

 Fundamentos de Informática e 
Funcionamento das redes de 
computadores. Aula expositiva e 
dialogada 

06/02 a 24/02 
 

2. Instalar os dispositivos de 
rede, os meios físicos e 
software de controle desses 
dispositivos, analisando seu 
funcionamento e 
relacionamento entre eles. 

 

2-Testador de cabos UTP e 
Multitester  
Meios Físicos, Cabos  Coaxiais 

 
Aula Prática e expositiva com  instrumentos 
de aferição e certificação de cabos de rede. 
Aula expositiva e dialogada.  
 

27/02 a 17/03 
 
 
 
 

 3. Analisar as 
características dos meios 
físicos disponíveis e as 
técnicas de transmissão 
digitais e analógicas 
fazendo relação entre os 
dois. 

 

3- Sinais Digitais e analógicos  Sinais digitais e analógicos  em  Laboratório+ 
pesquisa na rede e questionários. 

 
20/03 a 07/04 
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4. Analisar as arquiteturas de 
redes. 
  

 

4- Sistemas  e meios de 
comunicação  

 Meios de transmissão;  
 Normas e convenções;. 
Crimpagem e Clivagem de 

conectores e path 

Aula expositiva e dialogada em  Laboratório+ 
pesquisa na rede e questionários 
 Avaliação Diagnóstica 

 
10/04  a 28/04 

 
 
 
 

4- Analisar , identificar e 
caracterizar os tipos e 
tecnologias de redes, através 
de normas técnicas 

5- Normas técnicas e convenções 
Modelos de referência OSI de 
arquitetura de redes; 

Reorientação dos trabalhos e tira dúvidas. 

panel; Profs. Roberto  e Luiz A/B 

 

01/05 a 19/05 
 

4. Analisar ,identificar as 
arquiteturas de redes. 

 

6- Modelos de  Referencia de 
Arquitetura de redes  

 

Apresentação do Modelo OSI e TCP 
Aula expositiva e Dialogada 

Pesquisa Complementar no caderno. 

Trabalho escrito e Questionário de Fixação 

Técnicas de Apresentação em Power Point 

22/05 a 09/06 
 

3. Analisar as características 
dos meios físicos disponíveis e 
as técnicas de transmissão 
digitais e analógicas fazendo 
relação entre os dois e a 
interligação dos componentes 
de uma rede. 

 
7- Cabeamento  Estruturado 
  
 
8 - Componentes de redes  
 

 
Apresentação dos trabalhos Interdisciplinar 
Seminários. turmas A e B 
 
 
Devolutiva dos trabalhos Interdisciplinar. turmas 
A e B  
 
Revisão do Bimestre / Questionários 
Avaliação diagnóstica  
 

 

12/06 a 30/06 
 

2. Instalar os dispositivos de 
rede, os meios físicos e 
software de controle desses 
dispositivos, analisando seu 
funcionamento e 
relacionamento entre eles. 

 

 
 9- Uso do software Packetracer  
p/ simulação de rede virtual 

Avaliação Final  
 

Fechamento das menções e recuperação 
Conselho Classe 

 
03/07 

 
10/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Cabeamento  Estruturado                                                                                             Módulo: I 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

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

 
Avaliar sistema de 
comunicações de uma rede 
de computadores. 
 
Avaliar e analisar o tráfego 
de informações na rede 
 
Identificar e analisar 
problemas de fluxo de 
dados na rede. 
 
Avaliar a configuração das 
máquinas na rede.  
 
Avaliar I e identificar 
defeitos e propor soluções 
em redes de 
computadores.  

Classificar e conceituar 
Redes de computadores 
através de demonstrações 
de exercícios práticos em 
simuladores. 
 
Selecionar, Desenvolver, 
Classificar tipos de  
dispositivos ativos e 
passivos da rede. Bem 
como sistemas de 
comunicações através de 

Seminários, exercícios e 
trabalhos. (Elaborar projeto 
de redes de computadores 
para uma Lan House.) no 
Sw Packet tracer. 
 
 

Pesquisas na Net 
Exercícios práticos 
Seminários e debates 
 
 
Avaliação escrita 
Pesquisas 
Exercícios práticos  
 

Organização de idéias, 
participação, cooperação; 
 
Seqüência Lógica, 
destreza, Senso critico;. 
 
Interesse, iniciativa, 
organização, cumprimento 
de prazos, didática. 

Apresentação dos 
exercícios resolvidos de 
acordo com as instruções. 
 
Montagem de escopo  de 
uma rede estruturada de 
computadores propostos 
em sala. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

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 

      

Julho 
x 
 

  
x x 

Agosto 
 
x 
 x x x x  

Setembro 
 
x 
 x x x x 

Outubro 
 
x 
 x x x x 

Novembro 
 
x 
 x x x x 

Dezembro 
 
 x 

    
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Textos sugeridos pelo professor e pesquisados pelos alunos na Net, e posterior  debate em 
grupos na sala de aula. 
- Questionários intra e extraclasse. 
- Seminários a partir de Pesquisa na Internet  
- Livros disponíveis na biblioteca 
 

 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

Atendimento individualizado em sala de aula e exercícios extraclasse. 
Desenvolvimento de atividades paralelas para que o aluno possa sanar suas dificuldades. 
Análise de temas abordados, com apresentação de trabalho individual e escrito. 
 

VI – Outras Observações/ Informações 

Serão elaboradas práticas em laboratório, para consolidação dos conceitos teóricos vistos em 
sala, assim como pesquisas na Net 
 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor (a): Roberto Neri  

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2017 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

O Plano de Atividade Docente está de acordo com o que está estabelecido no Plano de Curso. 

 

Nome do(a) Coordenador(a): Luiz Fernando 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2017 
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Plano de Curso nº96 Ano: 2013      aprovado pela portaria Cetec nº 78 de 07/11/2008 

Etec de Carapicuiba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Habilitação Profissional: Técnico em Redes de Computadores 

Qualificação: Auxiliar em Redes de Computadores 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Marcio Aparecido de Melo 

 

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

 
Identificar os funcionamentos das Relações Humanas. 

-Implementar métodos e técnicas de desenvolvimento das Relações Humanas. 

-Analisar os fatores que influenciam o desenvolvimento das Relações Humanas. 

-Identificar os vários aspectos da área de comunicação. 

-Identificar procedimentos que contribuam para o desenvolvimento da imagem pessoal. 

-Analisar e incorporar os princípios constantes de Ética Profissional do Técnico em 

Redes de Computadores. 

-Promover a imagem da organização, percebendo as ameaças e oportunidades que possam 

afetá-las, e os procedimentos de controle adequados a cada situação. 

 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:          Ética e Cidadania Organizacional                                                                                         Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor, a legislação trabalhista, 
do trabalho voluntário, regras e 
regulamentos organizacionais.  
Ética na utilização dos códigos de 
defesa, direitos, legislação e 
voluntariado.  
 
Avaliar procedimentos adequados a fim 
de promover a imagem organizacional.  
Ética das relações institucionais, 
compreender a instituição, estar de 
acordo com a imagem institucional, 
(“vestir a camisa”).  
 
3. Pesquisar as técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, valorizando a 
cooperação, a iniciativa, ética e 
autonomia no desempenho pessoal e 
organizacional.  
 
 
Ética das relações do trabalho em equipe, 

relacionamento e comunicação.  

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

1.1. Aplicar a legislação trabalhista e o 
Código de Defesa do Consumidor nas 
relações empregador/ empregado e 
consumidor/ fornecedor.  
1.2. Atuar respeitando os limites 
estabelecidos pelas leis e códigos de ética 
profissional.  
1.3. Aplicar legislação, incentivar e participar 
de programas de trabalho voluntário.  
 
2.1. Promover a imagem da organização.  
2.2. Executar criticamente os procedimentos 
organizacionais.  
2.3. Propagar a imagem da instituição, 
percebendo ameaças e oportunidades que 
possam afetá-la e os procedimentos de 
controle adequados a cada situação.  
 
 
3.1. Utilizar técnicas de relações profissionais 
no atendimento ao cliente, fornecedor, 
parceiro, empregador e concorrente.  
3.2. Conduzir e/ ou coordenar equipes de 
trabalho.  
3.3. Valorizar e encorajar as manifestações de 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 

Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  
 
 
Fundamentos de legislação trabalhista e 
Legislação para o Autônomo  
 
 
Normas e comportamentos referentes aos 
regulamentos organizacionais  
 
 
 Imagem pessoal e institucional  
 
 
Definições de trabalhos voluntários:  

 
 

 
 
Definições e técnicas de trabalho em equipe, 
chefia e autonomia; atribuições e 
responsabilidades:  
 
Código de ética nas empresas de Redes de 

Computadores 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar a importância da 
responsabilidade social e 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão;  
Ética no desenvolvimento da 

responsabilidade social; sustentabilidade e 

cidadania na área de atuação.  

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diversidades cultural e social.  

3.4. Respeitar as diferenças locais, culturais e 
sociais.  
 
4.1. Identificar e respeitar os direitos 
humanos.  
4.2. Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou sustentabilidade 
na área).  
4.3. Aplicar procedimentos (de 
responsabilidade social e/ ou sustentabilidade 
na área) corretos para descartes de resíduos.  
4.4. Utilizar metodologia (de responsabilidade 

social e/ ou sustentabilidade na área).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
13 
 

 
Cidadania em Redes de Computadores: 

 relações pessoais e do trabalho  

  
.  
Fundamentos da ética profissional 
aplicados ao curso de Técnico em 
Redes de Computadores:  

 princípio na construção de 
organizações sociais na área de 
Redes de Computadores  

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

Convenções e Direitos Humanos no Brasil.  

 

Diversidade cultural:  
Cultura; 
Grupo étnico; 
Religião; 
Vestimenta; 
Alimentação; 
 
Diversidade social:  
Homofobia; 
bullying;  
drogas licitas; 
drogas ilícitas; 
inclusão social; 
 
Procedimentos ecologicamente corretos para 

a área de Redes de computadores.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
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1.1-Aplicar o Código de 
Defesa do Consumidor nas 
relações 
consumidor/fornecedor.  
 
1.2-Atuar respeitando os 
limites estabelecidos pelas 
leis e códigos de ética 
profissional.  
 
 
1.3-Aplicar a legislação 
trabalhista; incentivar e 
participar de programas de 
trabalho voluntário.  
 
 

- Conceito de Código de 
Defesa do Consumidor.  
 
2- Fundamentos de legislação 
trabalhista e legislação para o  
Autônomo.  
 
5-Definições de trabalhos 
voluntários:  
Lei Federal 9.608/98 e 
10.748/10;  
Lei Estadual nº 10.335/99;  
Deliberação Ceeteps nº 01/2004.  

 

3-Normas e comportamentos 
referentes aos regulamentos 
organizacionais.  
 
7-Código de ética nas 
empresas de Redes de 
computadores.  
8-Cidadania em Redes de 
computadores: relações 
pessoais e do trabalho.  
 
9-Fundamentos da ética 

profissionais aplicados ao curso de 

Técnico em Redes de 

computadores: princípio na 

construção de organizações sociais 

na área de Redes de computadores.  

Aulas expositivas e dialogadas, ilustradas 
com slides e vídeos, para a apresentação aos 
alunos, dos conceitos básicos, práticos e 
jurídicos do Código de Defesa do 
Consumidor;  
- Debates e discussões sobre os temas;  
- Atividade prática - o aluno, sob orientação 
do Professor acessa o Código de Defesa do 
Consumidor para a solução de problema 
proposto em sala de aula.  
- Pesquisa em equipe;  
– Internet;  
- Apostilas;  
– Exercícios individuais e em equipe.  
- Atendimento individualizado aos alunos com 

dificuldade na aprendizagem; recuperação 

contínua;  

Pesquisa em equipe – Internet – 
sites especializados;  
- Apostilas;  
– Publicações; Revistas, Jornais;  
- Exercícios individuais e em equipe.  
- Participação e interesse.  

 

 
10 /02 a  / 10/03 
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2.1- Promover a imagem da 
organização.  

2.2-Executar criticamente os 
procedimentos 

organizacionais.  
 

2.3-Propagar a imagem da 

instituição, percebendo 

ameaças e oportunidades que 

possam afetá-la e os 

procedimentos de controle 

adequados a cada situação.  

4-Imagem pessoal e 
institucional.  
 

Aula expositiva e dialogada;  
- Estudo de caso e solução de problemas;  
- Textos e vídeos alusivos aos temas;  
- Filme relacionado aos temas – Homens de 
Honra;  
- Apostilas;  
- Seminários;  
- Dinâmicas;  
- Pesquisa em sites especializados em 
Gestão de Pessoas e conceitos de Gestão de 
Pessoas – www.guiarh.com.br;  
- Participação e Interesse.  
- Identificar e utilizar as potencialidades dos alunos 

como fator de aprendizagem.  

- Seminários 

 
17 /03 a 14 / 04 

3.1-Utilizar técnicas de 
relações profissionais no 
atendimento ao cliente, 
fornecedor, parceiro, 

empregador e concorrente. 
  

3.2-Conduzir e/ ou coordenar 

equipes de trabalho.  

6-Definições e técnicas de 
trabalho em equipe chefia e 

autonomia; atribuições e 
responsabilidades.  

 

Dinâmicas – individuais e em equipe;  
- Aulas expositivas e dialogada;  
- Avaliação escrita;  
- Pesquisa;  
- Textos alusivos aos temas;  
- Apostilas.  
- Vídeos relativos aos temas;  
- Uso da Internet – laboratório de Informática;  
- Utilizar a Tecnologia da Informação 
disponibilizados pelos alunos – Notebook, 
celular, whatsapp;  
- 

28 /04 a 12/05 
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4.1- Identificar e respeitar os 
direitos humanos.  

 
4.2-Desenvolver projetos 

(de responsabilidade social 
e/ ou sustentabilidade na 

área).  
4.3-Aplicar procedimentos 
(de responsabilidade social 
e/ ou sustentabilidade na 

área) corretos  
para descartes de resíduos.  
4.4-Utilizar metodologia (de 

responsabilidade social e/ ou 

sustentabilidade na área).  

10- Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Convenções 
e Direitos Humanos no Brasil.  

 
11-Diversidade Cultural:  
cultura;  
grupo étnico;  
religião;  
vestimenta;  
alimentação.  
 
12- Diversidade social:  
homofobia;  
bulling;  
drogas licitas;  
drogas ilícitas;  
inclusão social  
 
13-Procedimentos 
ecologicamente corretos 
para  
a Área de Redes de 
Computadores.  

 

Aula expositiva e dialogada com a utilização 
de vídeos alusivos à Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; diversidade cultural e 
social.  
- Seminário;  
- Debates;  
- Filme alusivo ao tema – O Poder de Um 
Jovem;  
- Apostila;  
- Pesquisa – Internet.  
- Atendimento individualizado aos alunos com 
dificuldade na aprendizagem; recuperação 
contínua;  
- Uso em sala de aula, nas atividades, do 
Notebook, Celular, Whatsapp;  
- Para fixação da aprendizagem, correção das 

avaliações e exercícios em sala de aula;  

- avaliação escrita 

- Interdisciplinar 

19 /05 a 02 /07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

                                                           

 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor, a legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário, regras e regulamentos 
organizacionais.  
-  Ética na utilização dos códigos de defesa, direitos 

legislação e voluntariado. de Defesa do 

Consumidor 
e a legislação trabalhista. 
 
 

-Avaliar procedimentos adequados a fim de 
promover a imagem organizacional; ética das 
relações institucionais, compreender a 
instituição, estar de acordo com a  
imagem institucional; (“vestir a camisa”).  
 
 

-Pesquisa e apresentação.  
-Avaliação escrita e 
individual.  
-Seminários.  
-Apresentação dos trabalhos 

em grupos.  
 
 
 
 
 
 
 

-Avaliação dos Trabalhos.  
- Avaliação individual e 
escrita.  
- Relatórios. 

- Aceitação.  
- Cooperação.  
- Compreensão.  
- Responsabilidade.  
- Respeito.  
- Interesse/ Respeito.  
 

 
 
 
Liderança.  
- Motivação.  
Participação.  
- Controle.  
- Interação.  

 

 

Demonstração clara, objetiva e 
segura que evidencie a aplicação 
da legislação do código de 
Consumidor e trabalhista.  
 
 
 
 
 
 

-Desempenho prático que 
evidencie um trabalho em equipe.  
-Evidenciar conhecimentos sobre 
controle de informações da 
instituição.  
- Posicionamento crítico e ético 

mediante as situações problemas.  
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- Pesquisar as técnicas e      métodos de 
trabalho em equipe, valorizando a cooperação, 
a iniciativa, ética e autonomia no desempenho 
pessoal e organizacional; ética das relações 
do trabalho em equipe, relacionamento e 
comunicação.  
 
      
- Analisar a importância da responsabilidade 
social e sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão; ética no 
desenvolvimento da responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania na área de 
atuação.  
 
 
 
 
 

 

 

-Dinâmica de Grupo;  
- Estudos de Casos;  
- Trabalhos para 
apresentação;  
- Avaliação Individual e 

escrita.  
 
 

-Exercícios.  
- Avaliação individual e 
escrita.  
-Pesquisa e apresentação.  
-Relatórios.  

 
 

Clareza, objetividade, coerên 
cia, organização, observação 
direta, participação, interesse, 
frequência e pontualidade.  
 
 
 
 

- Domínio de conceitos.  
- Clareza.  
- Criticidade.  
-Respeito.  
- Responsabilidade  

 

-Demonstração e 
desempenho prático 
de trabalho em equipe.  
-Apreensão e vivência 
de postura ética.  

 
 
 
 

- Apreensão da aprendizagem 
sobre dados singulares e 
específicos do conteúdo.  
-Consegue defender uma opinião 

fundamentada em argumentos 

convincentes.  
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

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 

      

Julho 
             X 
                          X                           X                           X   

Agosto 
             X 
                          X                           X                           X   

Setembro 
             X 
                          X                           X                           X                           X 

Outubro 
             X 
                          X                           X                           X   

Novembro 
             X 
                          X                           X                           X   
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Dezembro 
             X 
                          X                           X                           X                            X 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- CARRION, Valentin – Comentários à CLT – Ed. Saraiva, 39ª. Ed, Ed. Saraiva, 2014;  
- Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078 – 11/09/1990;  
- Constituição Federal do Brasil – artigos 6º e 7º;  
- CHIAVENATO, Idalberto - Recursos Humanos, Ed. Atlas;  
- ALONSO, Félix Ruiz – Curso de Ética em Administração, Ed. Atlas;  
- GRAMIGNA, Maria Rita - Jogos de empresa e Técnicas Vivenciais – Ed. Pearson Education 
do Brasil Ltda;  
- SERETTE, Caio Flávio – Noções de Direito – Ed. Texto Novo;  
-- Sites especializados – pesquisa – www.guiarh.com.br; www.administradores.com.br;  
- Laboratório de Informática da Unidade Escolar;  
- Tablet, Notebooks, celulares dos alunos, para atividades em equipe e individual, sobre os 
temas desenvolvidos na disciplina;  
- Biblioteca da Unidade Escolar;  
Revistas especializadas – “Você S/A”; jornais; filmes relacionados aos temas trabalhados em 
sala de aula;  
 

 

 

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

 

 

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

Avaliação Contínua (ou de acompanhamento) e Recuperação Contínua.  
O Aluno que tiver dificuldade de aprendizado será monitorado continuamente e será proposta a 

recuperação do mesmo; porém, sem prejudicar os demais. Neste sentido serão pedidas atividades em 

classe. O método consiste em revisão do conteúdo através de bibliografia apropriada, resolução de 

exercícios e apresentação de relatórios, e reforço com aulas aos sábados letivos.  

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Marcio Aparecido de Melo 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2017 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Atividade Docente está de acordo com o que está estabelecido no Plano de Curso. 

 

 

Nome do coordenador (a): Luiz Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 
 


