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PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Componente Curricular: Gestão de Sistemas Operacionais 

C. H. Semanal: 2 

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

 
Atividade/Atribuições 

Utilizar os recursos dos sistemas operacionais para gerenciar os periféricos de entrada e 
saída (E/S).  
Realizar o gerenciamento de arquivos e diretórios dos sistemas operacionais.  
Utilizar as ferramentas de manutenção preventiva e recuperação do sistema operacional.  

 Instalar e configurar sistemas operacionais que melhor se adapte às necessidades do 
usuário.  

ETEC ANHANQUERA Código: 262 Município: Santana de Parnaíba 

Série: 1º Ano 

Qualificação:  Auxiliar de Informática para Internet 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Informática para a Internet Integrado ao 
Ensino Médio 

 
Professor: Cristiano Teixeira / 
Renan Praxedes 

 

 

 

Eixo Tecnológico: Informática e Comunicação 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1. Identificar as funções dos sistemas 
operacionais, utilizando suas 
ferramentas e recursos em atividades 
de configuração, manipulação de 
arquivos e segurança.  

1.1 Utilizar os recursos dos sistemas 
operacionais para gerenciar os 
periféricos de entrada e saída (E/S).  
 

1 Introdução a sistemas operacionais: 
Funções, tipos, utilização, formas de 
visualização e versões de diferentes 
Sistemas Operacionais (Windows e 
Linux).  

2. Distinguir arquiteturas de sistemas 
operacionais, identificando as 
vantagens e limitações de cada opção. 

1.2 Realizar o gerenciamento de arquivos e 
diretórios dos sistemas operacionais. 

2 Introdução ao MS Windows: 
gerenciamento de arquivos e diretórios; 
registro do Windows; ferramentas de 
sistema:  
(Agendador de Tarefas, defrag, 
scandisk, limpeza de disco, 
informações do sistema, restauração 
do sistema).  
ferramentas de acessibilidade: 
( lupa, narrador, teclado virtual) 
segurança: 
( Windows Update, Defender 
 gerenciamento de usuários; 
Windows PowerShell  

  1.3 Utilizar as ferramentas de manutenção 
preventiva e recuperação do sistema 
operacional. 

3 Introdução ao Linux:  
estrutura do Sistema Linux; comandos 
básicos do ambiente texto;  
gerenciamento de usuários em  
Sistemas Linux; gerenciamento de 
arquivos e diretórios; 
Permissão de arquivos e diretórios;  

ferramentas administrativas do sistema 

Linux; recursos da interface gráfica 

  2.1 Instalar e configurar sistemas 
operacionais que melhor se adapte 
às necessidades do usuário 

  

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 



 
 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma 

Dia / Mês 

2.1. Instalar e configurar sistemas 
operacionais que melhor se adapte 
às necessidades do usuário. 

1. Introdução a sistemas 

operacionais: funções, tipos, 

utilização, formas de visualização e 

versões de diferentes Sistemas 

Operacionais (Windows e Linux).  

 

1. Aula expositiva e dialogada; 
2. Execução de atividades em 

classe para fixação da 
aprendizagem; 

3. Avaliações de aprendizado. 

  09/02 à 27/03 

1.1. Utilizar os recursos dos 
sistemas operacionais para 
gerenciar os periféricos de entrada e 
saída (E/S).  

1.2. Realizar o gerenciamento de 
arquivos e diretórios dos sistemas 
operacionais. 

1.3. Utilizar as ferramentas de 
manutenção preventiva e 
recuperação do sistema operacional. 

2.1. Instalar e configurar sistemas 

operacionais que melhor se adapte 

às necessidades do usuário 

Introdução ao MS Windows: 

Gerenciamento de arquivos e 

diretórios;  

registro do Windows;  

ferramentas de sistema:  

(Agendador de Tarefas, defrag, 

scandisk, limpeza de disco, 

informações do sistema, restauração 

do sistema).  

 Ferramentas de 

acessibilidade:(lupa, narrador, 

teclado virtual) segurança:(Windows 

Update, Defender 

gerenciamento de usuários; 

Windows PowerShell 

1. Aula expositiva e dialogada; 
 
2. Execução de atividades em 

classe para fixação da 
aprendizagem; 

 
3. Acompanhamento prático em 

laboratório dos conteúdos 
apresentados. 

 
 
4. Instalação de sistemas 

operacionais em ambiente de 
laboratório; 

 
5. Avaliações de aprendizado.  

 

  31/03 à 03/07 

II – Plano Didático 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Utilizar os recursos dos 
sistemas operacionais para 
gerenciar os periféricos de entrada e 
saída (E/S).  

1.2. Realizar o gerenciamento de 
arquivos e diretórios dos sistemas 
operacionais. 

1.3. Utilizar as ferramentas de 
manutenção preventiva e 
recuperação do sistema operacional. 

2.1. Instalar e configurar sistemas 
operacionais que melhor se adapte 
às necessidades do usuário 

Introdução ao Linux:  
 Estrutura do Sistema Linux;  
 
Comandos básicos do ambiente 
texto;  
 
Gerenciamento de usuários em 
Sistemas Linux; 
 
Gerenciamento de arquivos e 
diretórios; 
 
Permissão de arquivos e diretórios;  
 
Ferramentas administrativas do 
sistema Linux; 
 Recursos da interface gráfica 

1. Aula expositiva e dialogada; 
 
2. Execução de atividades em 

classe para fixação da 
aprendizagem; 

 
 
3. Acompanhamento prático em 

laboratório dos conteúdos 
apresentados. 

 
4. Instalação de sistemas 

operacionais em ambiente de 
laboratório; 

 
5. Avaliações de aprendizado.  
 

 23/07 à  11/12 



 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 
Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar as funções dos 
sistemas operacionais, 
utilizando suas ferramentas e 
recursos em atividades de 
configuração, manipulação de 
arquivos e segurança. 
 

Identificar sistemas 
operacionais diferentes de 
acordo com suas funções. 
 

Manipular arquivos e 
diretórios de forma eficiente, 
incluindo identificar 
propriedades destes arquivos 
e diretórios. 
 

Distinguir sistemas 
operacionais diferentes de 
acordo com sua arquitetura. 
 

Instalar diferentes tipos de 
sistemas operacionais de 
forma eficiente. 
 

Operar diferentes tipos de 
sistemas operacionais 
através de interfaces gráfica e 
interface de texto. 
Identificar e utilizar 
corretamente diferentes 
ferramentas de diferente4s 
tipos de sistemas 
operacionais. 
 

Realizar procedimentos de 
manutenção preventiva e 
corretiva em diferentes tipos 
de sistemas operacionais. 
 

 Exercícios de fixação 
em sala de aula e 
laboratório.  
Observação direta 
durante aulas de 
laboratório. 
Trabalhos em grupos. 
Trabalhos de 
pesquisa. 
 
Apresentação de 
seminários.   
 

Domínio dos sistemas 
operacionais 
apresentados e das 
ferramentas de utilização. 
 
Capacidade de distinguir 
as vantagens e limitações 
de cada solução 
apresentada. 
 

Operação de arquivos e 
diretórios. 

Utilização satisfatória das 
ferramentas de utilização de 
sistemas operacionais. 
Operação de sistemas 
operacionais por meio de 
linhas de comando. 

 
Distinguir arquiteturas de 
sistemas operacionais, 
identificando as vantagens e 
limitações de cada opção. 

 

  
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 
Apostila do Professor MACHADO e MAIA, Francis Berenger e Luiz Paulo. Fundamentos 
de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro LTC 2011.  

 

Diante das competências/habilidades não atingidas pelo(a) aluno(a), serão 
propostas atividades (Reapresentação de trabalhos realizados, Atividade em 
equipe, chamada oral sobre os trabalhos realizados). 

A recuperação continua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no 
dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do 
aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, 
assim que estas forem constatadas. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

_______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

O PDT acima está dentro dos padrões do curso de Informática para Internet Integrado 

ao Ensino Médio, e o cronograma de aulas estão dentro do calendário escolar e dentro 

do plano de curso estabelecido pela Coordenação Pedagógica dessa unidade. 

 

X– Parecer do coordenador de Curso 

 

_______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 


