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ETEC ANHANQUERA Código: 262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados 

C. H. Semanal: 2,5 

Módulo: 1 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

 

Atividade/Atribuições 

 Operacionalizar as informações por meio de sistemas informatizados 

 Digitar dados e informações  

 Trabalhar em equipe 

 Utilizar e-mail e intranet 

 Demonstrar criatividade 

 Utilizar meios e veículos de comunicação 

 Enviar boletins informativos 

 

 

 

Qualificação: Sem Certificação Técnica

  

Habilitação Profissional: Técnico em Contabilidade 

Professor: André Suzigan / Renan Praxedes 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócio 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1. Manter-se atualizado com relação a novas 

linguagens e novos programas de 

computador. 

1. Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de 

informática para a área de Contabilidade.  

1 Fundamentos de equipamentos de 

processamento de informações  

  

2. Selecionar equipamentos e acessórios 

utilizáveis nas atividades.  

2.1 Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para gerenciamento das 

atividades na área Contabilidade.  

2 Fundamentos do Sistema Operacional 

Windows e dos aplicativos do Pacote Office:  

2.1 Processadores de texto:  

2.2 Formatação básica;  

2.3 Organogramas;  

2.4 Desenhos;  

2.5 Figuras;  

2.6 Mala direta;  

2.7 Etiquetas  

2.8 Planilhas eletrônicas:  

2.9 Formatação;  

2.10 Fórmulas;  

2.11 Funções;  

2.12 Gráficos  

2.13 Elaboração de slides e técnicas de 

apresentação em Power Point;  

2.14 Banco de dados  

  2.2 Utilizar equipamentos, acessórios e sistemas 

operacionais específicos para a área.  

  3.1 Operar sistemas operacionais básicos.  

  3.2 Operar banco de dados utilizando planilhas 

eletrônicas, arquivos de textos e tabelas 

dinâmicas. 

  3.3 Alimentar e organizar banco de dados de 

clientes da área Contabilidade.  

  3.4 Selecionar técnicas para elaborar planilhas 

eletrônicas.  

  3.5 Elaborar relatórios.  3 Gerenciamento de atividades da área 

Contabilidade:  

3.1 Noções de alimentação de informações e 

sistemas;  

3.2 Relatórios da área Contabilidade:  

3.3 Organização;  

3.4 Seleção;  

3.5 Análise dos dados;  

3.6 Elaboração;  

3.7 Apresentação  

  4.1 Utilizar a Internet como fonte de pesquisa.  

  4.2 Construir um blog organizacional.  

  4.3 Gerenciar redes sociais com perfil 

corporativo.  

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular – Módulo 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.1 Identificar programas de gerenciamento.  4 Validação das informações advindas da 

Internet:  

4.1 Elementos para construção de um blog    5.2 Utilizar programas de gerenciamento para o 

controle de produtos.  

  6 Identificar sistemas operacionais, softwares 

e aplicativos úteis para a área.  

5 Gerenciamento eletrônico das informações, 

atividades e arquivos  

    6 Noções de rede e sua eficiência operacional  



 

 

 

 

 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

1. Pesquisar novas ferramentas e aplicativos 

de informática para a área de Contabilidade. 

1. Fundamentos de equipamentos de 

processamento de informações  

1. Aula expositiva e dialogada; 

2. Diálogos em pares; 

3. Execução de atividades em laboratório de 

informática para fixação da 

aprendizagem. 

11/02/15 a 04/03/15 

3.1Operar sistemas operacionais básicos. 
2. Fundamentos do Sistema Operacional 

Windows e dos aplicativos do Pacote Office:  

2.1 Processadores de texto:  

2.2 Formatação básica;  

2.3 Organogramas;  

2.4 Desenhos;  

2.5 Figuras;  

2.6 Mala direta;  

2.7 Etiquetas  

2.8 Planilhas eletrônicas:  

2.9 Formatação;  

2.10 Fórmulas;  

2.11 Funções;  

2.12 Gráficos  

2.13 Elaboração de slides e técnicas de 

apresentação em Power Point; 

2.14 Banco de dados 

1. Aula expositiva e dialogada; 

2. Execução de atividades em laboratório 

de informática para fixação da 

aprendizagem. 

 

11/03/15 a 20/05/15 

3.2 Operar banco de dados utilizando 

planilhas eletrônicas, arquivos de textos e 

tabelas dinâmicas. 

3.3 Alimentar e organizar banco de dados de 

clientes da área Contabilidade. 

3.4 Selecionar técnicas para elaborar 

planilhas eletrônicas. 

3.5 Elaborar relatórios. 

6. Identificar sistemas operacionais, 

softwares e aplicativos úteis para a área. 

2.1 Utilizar aplicativos de informática gerais 

e específicos para gerenciamento das 

atividades na área Contabilidade. 

3. Gerenciamento de atividades da área 

Contabilidade:  

3.1 Noções de alimentação de informações e 

sistemas;  

3.2 Relatórios da área Contabilidade:  

3.3 Organização;  

1. Aula expositiva e dialogada; 

2. Execução de atividades em laboratório 

de informática para fixação da 

aprendizagem. 

 

27/05/15 a 10/06/15 
2.2 Utilizar equipamentos, acessórios e 

sistemas operacionais específicos para a 

área. 
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5.1 Identificar programas de gerenciamento. 3.4 Seleção;  

3.5 Análise dos dados;  

3.6 Elaboração;  

3.7 Apresentação 
5.2 Utilizar programas de gerenciamento 

para o controle de produtos. 

4.1 Utilizar a Internet como fonte de 

pesquisa. 

4 Validações das informações advindas da 

Internet:  

4.1 Elementos para construção de um 

blog 

5 Gerenciamentos eletrônico das 

informações, atividades e arquivos 

6 Noções de rede e sua eficiência 

operacional 

1.   Aula expositiva e dialogada; 

2. Diálogos em pares; 

3. Execução de atividades em laboratório 

de informática para fixação da 

aprendizagem. 17/06/15 a 01/07/15 

4.2 Construir um blog organizacional. 

4.3 Gerenciar redes sociais com perfil 

corporativo. 



 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Manter-se atualizado com 

relação a novas linguagens e 

novos programas de 

computador. 

Iidentificar os principais 

periféricos e realizar suas 

configurações necessárias. 

1. Avaliação escrita.  

2.Observação direta 

durante aulas práticas. 

3.Avaliação pratica. 

1. Manter informações no 

meio computacional. 

 

1. Utilização satisfatória do 

Sistema Operacional 

Windows 

 

2. Selecionar equipamentos e 

acessórios utilizáveis nas 

atividades. 

 

Aplicar soluções no domínio 

do Sistema Operacional 

Windows e seus recursos 

Explorer e Ferramentas do 

Sistema. 

1. Avaliação escrita.  

2.Observação direta 

durante aulas práticas. 

3.Avaliação pratica. 

1. Elaboração de Arquivos 

bem estruturados (texto, 

planilha e 

apresentações); 

2. Analisar e validar as 

informações.  

 

1. Utilização satisfatória dos 

aplicativos do pacote Office 

(Word, Excel e PowerPoint) 

2. Utilização satisfatória da 

Internet com fonte de 

pesquisa 

 
Conhecendo a interface, Barra 

de Ferramentas, Edição e 

Formatação de Textos, 

Hifenização, Endentação, 

Cabeçalho e Rodapé, Figuras, 

Índice e Mala Direta. 

  
 

 Conhecendo a interface para a 

criação básica de uma 

apresentação de slides. 

  
 

 
Conhecendo a interface, 

fórmulas, funções, criação de 

sistemas de estoque e gráficos. 

 

  
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 

 Apostila do Professor 

 

 Bibliografias da Apostila:  

 

 Silva, Mario Gomes. Terminologia – Microsoft Windows 7 – Internet -

Segurança – Microsoft Office 2010. Editora Erica, 2010 

 

 
Trabalho com exercícios práticos em laboratório objetivando localizar e atender as 

dificuldades desses alunos, separando-os em pequenos grupos ao final de cada aula e 

refazendo exercícios onde foram pontuadas as dificuldades, com acompanhamento 

sistemático ao longo do semestre letivo. 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

_______________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 

__________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IX – Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

O Plano de Trabalho Docente esta de acordo com o Plano de curso e com o calendário 

Escolar publicado por esta instituição de ensino. 

 

X– Parecer do coordenador de área 

 

__________________________________________________   Data: 27 de Fevereiro de 2015 

 


