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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 curricular1 

 
Atividade/Atribuições 

 

 Trabalhar em equipe. 

 Demonstrar capacidade de discernimento. 

 Demonstrar visão sistêmica. 

 Demonstrar atitude proativa. 

 Disponibilizar material e recursos didáticos. 

 Utilizar métodos e técnicas de comunicação para se expressar. 

 Analisar e interpretar textos científicos. 

 

___________________________________________________________________________________ 

1 Vide capítulo 3 do Plano de Curso 

 

 

 

Qualificação:  Auxiliar de Informática para internet 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino  

Professor: Aline Risso Sousa Rodrigues 

 

 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 
 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 2014 



  

 

 

 

 

 

 

N. 

 

Competências N. 

 

Habilidades 

 

N. 

 

Bases Tecnológicas 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entender e utilizar textos de diferentes 

naturezas: tabelas, gráficos, expressões 

algébricas, expressões geométricas, ícones, 

gestos etc. 

Entender os princípios das tecnologias de 

planejamento, organização, gestão e 

trabalho de equipe para conhecimento do 

indivíduo, da sociedade, da cultura e dos 

problemas que se deseja resolver. 

Analisar, interpretar e aplicar os recursos 

expressivos das linguagens, relacionando 

textos com seus contextos, segundo 

diferentes aspectos: natureza; função; 

organização; estrutura; condições de 

produção/recepção (ou seja, intenção, 

época, local, interlocutores participantes da 

criação e propagação de ideias e escolhas, 

tecnologias disponíveis etc.). 

Entender as tecnologias da informação e 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

Expressar quantitativa e qualitativamente dados 

relacionados a contextos socioeconômicos, 

científicos ou cotidianos.  

 

Interpretar e construir escalas, legendas, 

expressões matemáticas, diagramas, fórmulas, 

tabelas, gráficos, plantas, mapas, cartazes 

sinalizadores, linhas do tempo, esquemas, 

roteiros, manuais etc. 

 

Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do 

computador para pesquisar, representar e 

comunicar ideias.   

 

Associar-se a outros interessados em atingir os 

mesmos objetivos. 

 

Dividir tarefas e compartilhar conhecimentos e 

responsabilidades. 

 

Relacionar conhecimentos de diferentes 

naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origem e Evolução da Vida:  

1. O que é vida? Hipóteses sobre 

a origem da vida e a vida 

primitiva;  

2. Ideias evolucionistas e a 

evolução biológica; 

3. A origem do ser humano e a 

evolução cultural. 

  

Identidade dos Seres Vivos 

(Genética I):  

1. A organização celular da vida e 

as funções vitais básicas;  

2. DNA – a receita da vida e seu 

código; 

3. O avanço científico e 

tecnológico, consequências na 

sociedade contemporânea e 

tecnologia de manipulação do 

DNA.   

 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular  



 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos. 

Questionar processos naturais, 

socioculturais e tecnológicos, identificando 

regularidades, apresentando interpretações e 

prevendo evoluções. 

Compreender o desenvolvimento da 

sociedade como processo de ocupação e de 

produção de espaços físicos e as relações da 

vida humana com a paisagem, em seus 

desdobramentos políticos, culturais, 

econômicos e humanos. 

 

 

 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

6.1 

 

 

 

Localizar historicamente e geograficamente os 

textos analisados e os fatos, objetos e 

personagens que deles constam conforme 

cronologia, periodização e referenciais espaciais 

pertinentes.   

 

Utilizar os produtos veiculados pelos meios de 

comunicação para aquisição de dados, como 

campos de pesquisa e como difusor de temas 

para reflexões e problematizações sobre a 

atualidade. 

 

Relacionar conhecimentos de diferentes 

naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar.   

 

Ler as paisagens analisando e percebendo os 

sinais de sua formação/transformação pela ação 

de agentes sociais. 

Relacionar criticamente os espaços físicos 

ocupados com a condição social e qualidade de 

vida de seus ocupantes. 

   

Relacionar as mudanças ocorridas no espaço 

com as novas tecnologias, organizações da 

produção, interferências no ecossistema etc. e 

com o impacto das transformações naturais, 

sociais, econômicas, políticas e culturais. 

 

Perceber e identificar influências do espaço na 

3. 

 

 

 

 

A interação dos Seres Vivos:  

1. A interdependência da vida;  

2. Matéria e energia: os 

movimentos dos materiais e da 

energia na natureza; Verificação 

dos princípios que regem a vida: 

reações químicas e enzimas; 

3. Desorganização dos fluxos da 

matéria e da energia: a 

intervenção humana e outros 

desequilíbrios ambientais; 

4. Problemas ambientais 

brasileiros e desenvolvimento 

sustentável.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

6.3 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 

 

constituição das identidades pessoais e sociais. 

II – Plano Didático 



 

 

 

 

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

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  
 Dia /  Mês 

3.1 Relacionar conhecimentos de diferentes 

naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar. 

3.2 Localizar historicamente e 

geograficamente os textos analisados e os 

fatos, objetos e personagens que deles 

constam conforme cronologia, periodização 

e referenciais espaciais pertinentes.   

6.3 Relacionar as mudanças ocorridas no 

espaço com as novas tecnologias, 

organizações da produção, interferências no 

ecossistema etc. e com o impacto das 

transformações naturais, sociais, 

econômicas, políticas e culturais. 

 

Origem e Evolução da Vida:  

1. O que é vida? Hipóteses sobre a 

origem da vida e a vida primitiva;  

2. Ideias evolucionistas e a 

evolução biológica; 

3. A origem do ser humano e a 

evolução cultural. 

 

Aulas dialogadas, expositivas, aulas práticas, 

vídeos, relatórios e aulas pelo Portal 

Clickideia (Biologia – Ecologia e Meio 

Ambiente). 

Análises, interpretação, produção de textos e 

das atividades experimentais.  

Os alunos deverão ter o livro texto indicado 

para realização de leituras e exercícios 

propostos.  

Serão propostas situações-problema, 

desafios e questões intrigantes sobre o 

assunto, para provocar a motivação do 

aluno. 

  23/01 à 13/06 



1.1 Expressar quantitativa e 

qualitativamente dados relacionados a 

contextos socioeconômicos, científicos ou 

cotidianos. 

1.3 Decodificar símbolos e utilizar a 

linguagem do computador para pesquisar, 

representar e comunicar ideias.   

Associar-se a outros interessados em atingir 

os mesmos objetivos. 

Identidade dos Seres Vivos  

(Genética I):  

1. A organização celular da vida e 

as funções vitais básicas;  

2. DNA – a receita da vida e seu 

código; 

3. O avanço científico e 

tecnológico, consequências na 

sociedade contemporânea e 

tecnologia de manipulação do 

DNA.   

 

Aulas dialogadas, expositivas, aulas práticas, 

vídeos, relatórios e aulas pelo Portal 

Clickideia (Disciplina: Biologia – Biologia 

Celular – Introdução e Moléculas Orgânicas 

nas Células).  

Análises, interpretação, produção de textos e 

das atividades experimentais.  

Os alunos deverão ter o livro texto indicado 

para realização de leituras e exercícios 

propostos.  

Serão propostas situações-problema, 

desafios e questões intrigantes sobre o 

assunto, para provocar a motivação do 

aluno. 

  21/07 à 26/09 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Relacionar conhecimentos de diferentes 

naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar.   

 

6.1 Ler as paisagens analisando e 

percebendo os sinais de sua 

formação/transformação pela ação de 

agentes sociais. 

Relacionar criticamente os espaços físicos 

ocupados com a condição social e 

qualidade de vida de seus ocupantes. 

   

6.2 Relacionar as mudanças ocorridas no 

espaço com as novas tecnologias, 

organizações da produção, interferências no 

ecossistema etc. e com o impacto das 

transformações naturais, sociais, 

econômicas, políticas e culturais. 

 

6.3 Perceber e identificar influências do 

espaço na constituição das identidades 

pessoais e sociais. 

 

A interação dos Seres Vivos:  

1. A interdependência da vida;  

2. Matéria e energia: os 

movimentos dos materiais e da 

energia na natureza; Verificação 

dos princípios que regem a vida: 

reações químicas e enzimas; 

3. Desorganização dos fluxos da 

matéria e da energia: a 

intervenção humana e outros 

desequilíbrios ambientais; 

4. Problemas ambientais brasileiros 

e desenvolvimento sustentável.   

 

Aulas dialogadas e expositivas e aulas pelo 

Portal Clickideia (Biologia – Biologia Celular 

– Núcleo – Mitose e Meiose).  

Análises, interpretação e produção de textos.  

Os alunos deverão ter o livro texto indicado 

para realização de leituras e exercícios 

propostos.  

Serão propostas situações-problema, 

desafios e questões intrigantes sobre o 

assunto, para provocar a motivação do 

aluno.  

Ler, de modo filosófico, textos de diferentes 

estruturas e registros e debatê-los. 

 30/09 à 09/12 



 

 

 

 

 

 

Competência Indicadores de Domínio 

Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 

Avaliação 

Critérios de 

Desempenho 
Evidências de Desempenho 

1. Entender e utilizar 

textos de diferentes 

naturezas: tabelas, 

gráficos, expressões 

algébricas, expressões 

geométricas, ícones, 

gestos etc. 

2. Entender os princípios 

das tecnologias de 

planejamento, 

organização, gestão e 

trabalho de equipe 

para conhecimento do 

indivíduo, da 

sociedade, da cultura 

e dos problemas que 

se deseja resolver. 

3. Analisar, interpretar e 

aplicar os recursos 

expressivos das 

linguagens, 

-Utilizar os conceitos na 

interpretação e resolução de 

exercícios, bem como, na 

produção de textos, 

expressando-se com clareza.  

-Classificar e organizar as 

informações recebidas.  

-Formular propostas e/ou 

soluções. 

-Relacionar o conhecimento 

das diversas disciplinas para 

o entendimento de fatos ou 

processos biológicos.  

-Utilizar noções e conceitos 

em Biologia em novas 

situações de aprendizado 

(existencial ou escolar).  

- Elaborar propostas de 

intervenção na realidade a 

partir de novos 

conhecimentos.  

-Resolução de 

exercícios 

individualmente ou em 

grupo.  

-Avaliações escritas 

contendo questões 

objetivas e 

discursivas.  

-Análise e 

interpretação de 

textos, esquemas, 

gráficos etc.  

-Observação da 

participação do aluno 

na sala de aula e no 

laboratório.  

-Prontidão na entrega das 

atividades desenvolvidas.  

-Clareza, precisão e 

criatividade nas 

avaliações aplicadas e 

nos relatórios das aulas 

práticas.  

-Relacionamento de 

conceitos nas diversas 

atividades trabalhadas em 

sala de aula.  

-Cooperação nos 

trabalhos em grupo e nas 

aulas práticas.  

 -Expressão oral e escrita 

do conhecimento.  

 

- Se expressa com clareza, de 

acordo com as normas e 

critérios estabelecidos.  

-Organiza as informações e 

conhecimentos adquiridos 

para construir textos 

adequados à proposta e ao 

tema.  

-Resolve situações-problema, 

organizando as informações e 

conhecimentos adquiridos.  

-Atua de forma organizada, em 

sala de aula, no laboratório ou 

em grupo, procurando sempre 

socializar seus conhecimentos.  

IV – Plano de Avaliação de Competências 



relacionando textos 

com seus contextos, 

segundo diferentes 

aspectos: natureza; 

função; organização; 

estrutura; condições 

de produção/recepção 

(ou seja, intenção, 

época, local, 

interlocutores 

participantes da 

criação e propagação 

de ideias e escolhas, 

tecnologias 

disponíveis etc.). 

4. Entender as 

tecnologias da 

informação e 

comunicação como 

meios ou instrumentos 

que possibilitem a 

construção de 

conhecimentos. 

5. Questionar processos 

naturais, socioculturais 

e tecnológicos, 

identificando 

- Identificar os problemas 

gerados no ambiente devido 

à ação antrópica.  

- Percebe e utiliza os códigos 

intrínsecos da Biologia.  

- Problematiza sua própria 

experiência, desenvolvendo 

uma atitude reflexiva e crítica.  

 

 



regularidades, 

apresentando 

interpretações e 

prevendo evoluções. 

6. Compreender o 

desenvolvimento da 

sociedade como 

processo de ocupação 

e de produção de 

espaços físicos e as 

relações da vida 

humana com a 

paisagem, em seus 

desdobramentos 

políticos, culturais, 

econômicos e 

humanos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 

 SANTOS, Fernando Santiago dos; Aguiar, João Batista Vicentin e Oliveira, Maria 

Martha Argel de – Biologia – Ensino Médio – Vol.1. Ed. SM, 2010. 

 AMABIS, José Mariano e Martho, Gilberto Rodrigues – Biologia das Células – Vol.1. 

Ed. Moderna, 2004. 

 FAVARETTO, José Arnaldo e Mercadante, Clarinda – Biologia – Volume único. Ed. 

Moderna, 1999. 

 LINHARES, Sérgio e Gewandsznajder, Fernando – Biologia – Volume Único. Ed. 

Ática, 2009. 

 LOPES, Sônia – Biologia Essencial. Ed. Saraiva, 2004. 

 MORANDINI, Clézio e Bellinello, Luiz Carlos – Biologia – Volume único. Ed. Atual, 

1999. 

 Portal Clickideia; 

 Internet, jornais, revistas. 

 
 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo (a) aluno (a), serão 

propostas atividades (leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; 

atividade em equipe) de recuperação contínua e paralela, adaptadas às dificuldades 

apresentadas; 

 Atividades diferenciadas, inclusive artísticas, propostas pelos alunos; 

 Diária revisão do conteúdo como meio de reforço e apoio aos alunos com 

problemas; 

 Exercícios e atividades propostas diariamente em sala de aula serão fatores 

relevantes na recuperação paralela; 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

_______________________________________________________   Data ________/__________/   2014 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

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

______O Plano de Trabalho Docente está  concerto com a proposta 

pedagógica da Unidade Escolar elaborado de acordo com plano de curso. 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

X– Parecer do coordenador de área 

_______________________________________________________   Data ________/_________/   2014 

          Coordenação Ensino Médio 

 

 


