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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. 
 

 Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis 
 Digitar dados e informações 
 Utilizar meios e veículos de comunicação 
 Emitir memorandos internos 
 Utilizar e-mail e intranet 
 Utilizar recursos de informática 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS

Nº Competências Nº
1 
 
 
 
 

2 

Analisar sistemas operacionais e 
programas de aplicação necessários à 
realização de atividades na área 
profissional. 
 
Selecionar plataformas para publicação de 
conteúdo na internet e gerenciamento de 
dados e informações. 

1.1
 
 

1.2
 

1.3
 
 
 

1.4
 
 

2.1
 
 
 

2.2
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Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
APLICATIVOS INFORMATIZADOS                                                                                                               

Nº Habilidades Nº 
1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

Identificar sistemas operacionais, softwares e 
aplicativos úteis para a área. 
 
Operar sistemas operacionais básicos. 
 
Utilizar aplicativos de informática gerais e 
específicos para desenvolvimento das atividades 
na área. 
 
Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de 
informática para a área. 
 
Utilizar plataformas de desenvolvimento de 
websites, blogs e redes sociais, para publicação 
de conteúdo na internet. 
 
Identificar e utilizar ferramentas de 
armazenamento de dados na nuvem. 

 
 

 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

Fundamentos de Sistemas
 Tipos;
 Características;
 Funções básicas.

 
Fundamentos de aplicativos de
- Ferramentas de
textos: 

 Formatação básica;
 organogramas;
 desenhos;
 figuras;
 mala direta;
 etiquetas.

 
- Ferramentas para
gerenciamento de

 formatação;
 fórmulas;
 funções;
 gráficos.

 
- Ferramentas de

 elaboração de slides e técnicas de 
apresentação.

 
Conceitos básicos de
eletrônico das
arquivos
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                                                                    Módulo: I 

Bases Tecnológicas 
Fundamentos de Sistemas Operacionais 

Tipos; 
Características; 
Funções básicas. 

Fundamentos de aplicativos de Escritório 
Ferramentas de processamento e edição de 

Formatação básica; 
organogramas; 
desenhos; 
figuras; 
mala direta; 
etiquetas. 

Ferramentas para elaboração e 
gerenciamento de planilhas eletrônicas: 

formatação; 
fórmulas; 
funções; 
gráficos. 

Ferramentas de Apresentações: 
elaboração de slides e técnicas de 
apresentação. 

Conceitos básicos de gerenciamento 
eletrônico das informações, atividades e 

rquivos: 
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4 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 

- Armazenamento em
 sincronização, backup e restauração 

de arquivos;
 segurança de dados.

 
- Aplicativos de

 webmail, agenda, localização, 
pesquisa, notícias, fotos/vídeos, 
outros.

 
Noções básicas de redes de
dados: 

 Conceitos básicos de re
 Softwares, equipamentos e 

acessórios.
 
Técnicas de pesquisa

 Pesquisa através de parâmetros;
 Validação de informações através de

ferramentas disponíveis na internet.
 
Conhecimentos básicos para
informações
- Elementos para
blog; 
- Técnicas para
redes sociais:

 privacidade e segurança;
 produtividade em redes sociais;
 ferramentas de análise de resultados.
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Armazenamento em nuvem: 
sincronização, backup e restauração 
de arquivos; 
segurança de dados. 

Aplicativos de produtividade em nuvem: 
webmail, agenda, localização, 
pesquisa, notícias, fotos/vídeos, 
outros. 

Noções básicas de redes de comunicação de 

Conceitos básicos de redes; 
Softwares, equipamentos e 
acessórios. 

Técnicas de pesquisa avançada na web 
Pesquisa através de parâmetros; 
Validação de informações através de 
ferramentas disponíveis na internet. 

Conhecimentos básicos para publicação de 
informações na internet: 

Elementos para construção de um site ou 

Técnicas para publicação de informações em 
sociais: 

privacidade e segurança; 
produtividade em redes sociais; 
ferramentas de análise de resultados. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS                                        

Habilidade Bases Tecnológicas 

1.1 
1.2 

Fundamentos de Sistemas Operacionais
 Tipos; 
 Características; 
 Funções básicas. 

1.4 

Técnicas de pesquisa avançada na web
 Pesquisa através de parâmetros;
 Validação de informações através de 

ferramentas disponíveis na internet.

1.4 
2.2 

Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico 
das informações, atividades e
- Armazenamento em nuvem:

 sincronização, backup e restauração 
de arquivos; 

 segurança de dados.
 
- Aplicativos de produtividade em nuvem:

 webmail, agenda, localização, 
pesquisa, notícias, fotos/vídeos, outros.

 

1.1 

Noções básicas de redes de
dados: 

 Conceitos básicos de redes;
 Softwares, equipamentos e acessórios.

 

 

________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

– CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017 

Desenvolvimento 
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS                                                                                                               

Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 

Operacionais 

Aula Expositiva 

avançada na web 
Pesquisa através de parâmetros; 
Validação de informações através de 

disponíveis na internet. 

Aula Expositiva 
Exercício em Laboratório 

Pesquisa Dirigida 

gerenciamento eletrônico 
informações, atividades e arquivos: 

nuvem: 
sincronização, backup e restauração 

segurança de dados. 

produtividade em nuvem: 
webmail, agenda, localização, 
pesquisa, notícias, fotos/vídeos, outros. 

Aula Expositiva 
Exercícios/Exemplos Práticos em 

Laboratório 

de redes de comunicação de 

Conceitos básicos de redes; 
Softwares, equipamentos e acessórios. 

Aula Expositiva 
Exemplo Prático 

________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                    Módulo: I 

Cronograma / Dia e Mês 

02/02 a 09/02 

09/02 a 16/02 

16/02 a 02/03 
02/03 a 09/03 

09/03 a 16/03 
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1.3 

Fundamentos de aplicativos de
- Ferramentas de Apresentações:

 elaboração de slides e técnicas
apresentação. 

 
- Ferramentas de processamento e edição
textos: 

 Formatação básica; 
 organogramas; 
 desenhos; 
 figuras; 
 mala direta; 
 etiquetas. 

 
- Ferramentas para 
gerenciamento de planilhas eletrônicas:

 formatação; 
 fórmulas; 
 funções; 
 gráficos. 

2.1 

Conhecimentos básicos para
informações na internet: 
- Elementos para construção de um site ou
blog; 
- Técnicas para publicação de
redes sociais: 

 privacidade e segurança;
 produtividade em redes sociais;
 ferramentas de análise de resultados.
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Fundamentos de aplicativos de Escritório 
presentações: 

elaboração de slides e técnicas de 

processamento e edição de 

 elaboração e 
planilhas eletrônicas: 

Aula Expositiva 
Exercícios/Exemplos Práticos em 

Laboratório 
Produção de Relatório (Baseado em 

Atividade Prática) 
Seminário 

Produção de Planilhas de Controle de 
Produção 

Conhecimentos básicos para publicação de 

construção de um site ou 

publicação de informações em 

privacidade e segurança; 
produtividade em redes sociais; 
ferramentas de análise de resultados. 

Aula Expositiva 
Exercícios/Exemplos Práticos em 

Laboratório 

________________________________________________________________________________________ 

 

16/03 a 30/03 
30/03 a 13/04 
13/04 a 27/04 
27/04 a 11/05 
11/05 a 25/05 
01/06 a 15/06 

15/06 a 29/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS                              

Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação

Analisar sistemas operacionais e 
programas de aplicação necessários à 
realização de atividades na área 
profissional. 

Avaliação Prática
 
Avaliação Escrita Individual
 
Pesquisa e Apresentação 
Escrita 
 
Observação Direta
 
Relatório de Trabalho de
Campo 
 
Produção de Planilhas de 
Controle de Produção

Selecionar plataformas para publicação 
de conteúdo na internet e gerenciamento 
de dados e informações. 

Avaliação Prática
 
Avaliação Escrita Individual
 
Pesquisa e Apresentação 
Escrita 
 
Observação Direta
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Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS                                                                                                     

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

Avaliação Prática 

Avaliação Escrita Individual 

Pesquisa e Apresentação 

Observação Direta 

Relatório de Trabalho de 

Produção de Planilhas de 
Controle de Produção 

Execução das atividades práticas 
 
Clareza das ideias 
 
Interpretação de informações 
 
Atendimento as normas 
especificadas 

Apresentação 
solicitadas, respeitando os 
parâmetros estabelecidos, e com 
informações pertinentes aos 
conteúdos trabalhados.

Avaliação Prática 

Avaliação Escrita Individual 

Pesquisa e Apresentação 

Observação Direta 

Execução das atividades práticas 
 
Clareza das ideias 
 
Interpretação de informações 
 
Atendimento as normas 
especificadas 

Apresentação das atividades 
solicitadas, respeitando os 
parâmetros estabelecidos, e com 
informações pertinentes aos 
conteúdos trabalhados.

________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                    Módulo: I 

Evidências de Desempenho 

Apresentação das atividades 
solicitadas, respeitando os 
parâmetros estabelecidos, e com 
informações pertinentes aos 
conteúdos trabalhados. 

Apresentação das atividades 
solicitadas, respeitando os 
parâmetros estabelecidos, e com 
informações pertinentes aos 
conteúdos trabalhados. 
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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 

  

Fevereiro 
Recepção aos alunos e 
integração com visita aos 
setores produtivos da escola. 

 

Março 

Atividade interdisciplinar de 
pesquisa avançada sobre 
Contas Patrimoniais e de 
Resultado. 

 

Abril 
 

Atendimento aos 
dificuldades através de aplicação de 
exercícios práticos extra

Maio 

Atividade interdisciplinar de 
desenvolvimento de planilha 
de Contas Patrimoniais e de 
Resultado, usando o editor de 
planilhas eletrônicas. 

 

Junho 
 

Atendimento aos 
dificuldades através de aplicação de 
exercícios práticos extra

Julho 
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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 

  

 

Preparo de material 
de apoio didático 
para alunos

Organização, aplicação 
ecorreção de 
avaliações teóricas e 
práticas. 

Preparo de material 
de apoio didático 
para alunos

Atendimento aos alunos os com 
dificuldades através de aplicação de 
exercícios práticos extra-classe. 

Organização, aplicação 
e correção de 
avaliações teóricas e 
práticas. 

Preparo de material 
de apoio didático 
para alunos

 

Preparo de material 
de apoio didático 
para alunos

Atendimento aos alunos os com 
dificuldades através de aplicação de 
exercícios práticos extra-classe. 

Organização, aplicação 
e correção de 
avaliações teóricas e 
práticas. 
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Preparo de material 
didático 

Participação em reuniões com 
Coordenador de Curso e/ou 

previstas em Calendário 
Escolar 

  

Preparo de material 
de apoio didático 
para alunos 

Reunião de Planejamento 

Preparo de material 
de apoio didático 
para alunos 

Reunião de Curso 
Reunião Pedagógica 

Preparo de material 
de apoio didático 
para alunos. 

Conselho de Classe 
Intermediário 

Preparo de material 
de apoio didático 
para alunos. 

Reunião Pedagógica 

Reunião de curso 

Conselho de Classe Final 
Reunião de Planejamento 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas do Word, Excel e Power Point (Domínio Público); 
 
JÚNIOR, Hélio Engholm, Computação em Nuvem com o Office 365, São Paulo, Editora 
Novatec, 2015 

 

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

Aplicação de técnicas de pesquisa avançada na Internet, para confecção de trabalho específico 
do componente curricular de Contabilidade Introdutória, sobre Contas Patrimoniais e de 
Resultado. (Março/2017) 
 
Desenvolvimento de uma planilha de Contas Patrimoniais e de Resultado utilizando o editor de 
planilhas eletrônicas, usando conceitos do componente curricular Contabilidade Introdutória. 
(Maio/2017) 

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

A recuperação contínua será realizada aplicando exercícios práticos específicos, após detecção através 
de observação direta das dificuldades apresentadas pelos alunos no dia a dia das aulas. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: ALEX PEREIRA MORETTI AYMBIRÉ 

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2017 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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Administração Central 
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XI– Replanejamento 

 

 


