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Habilitação Profissional: Técnico em informática para Internet Integrado ao Ensino Médio 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

 

 

II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: Auxiliar em Design de Websites 

 

Professor: Thiago Schiavon Gonçalves 

Competências:  

 

1- Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  
 

Habilidades: 

1.1- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de documentos de natureza 

diversa.  

1.2- Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e interesses dos seus emissores.  

1.3- Comparar as informações recebidas identificando pontos de concordância e divergência.  

1.4- Analisar e avaliar a validade dos argumentos utilizados segundo pontos de vista diferentes.  

 

Valores e Atitudes: 

 Agir segundo princípios éticos e cidadãos.  

 Refletir antes de formular juízos de valor.  

 Consideração e respeito pelo outro em sua individualidade e como sujeito de direitos, deveres, características 

pessoais e cultura própria.  

 Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor.  

 

2- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos.  
 

Habilidades: 

2.1- Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas, depoimentos ou relatos orais, 

objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da 

pesquisa.  

2.2- Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios na análise, interpretação e crítica de ideias expressas de formas 

diversas.  

 

Valores e Atitudes: 

 Interesse em autoconhecer-se.  

 Interesse em conhecer os outros.  

 Respeito às diferenças e tratar a todos como iguais.  

 

Habilidades: 

1.5- Interpretar e utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva etc. pertinentes a 

diferentes contextos e situações.  

1.6- Elaborar textos/discursos para descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 



3- Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm como 

produtos da ação humana.   
 

Habilidades: 

3.1- Perceber, nos processos históricos, que os indivíduos podem atuar mais significativamente como sujeitos ou mais 

significativamente como produtos dos processos históricos.  

3.2- Distinguir elementos culturais de diferentes origens e identificar e classificar processos de aculturação.  

3.3- Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu desenvolvimento científico e 

tecnológico.  

 

Valores e Atitudes: 

 Interesse pela realidade em que vive.  

 Valorização da colaboração de diferentes povos, etnias, gerações na construção do patrimônio cultural da 

Humanidade.  

 

4- Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema.   
 

Habilidades: 

4.1- Situar as diversas produções da cultura em seus contextos históricos.  

4.2- Identificar o problema e formular questões.  

4.3- Utilizar raciocínios dedutivos e indutivos.  

4.4- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.  

4.5- Identificar características dos conhecimentos científico, tecnológico, religioso e popular e articular essas diferentes 

formas de conhecimento.  

4.6- Comparar e interpretar fenômenos.  

4.7- Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.  

4.8- Recorrer a modelos, esboços, fatos conhecidos.  

4.9- Distinguir e analisar os diferentes processos de Arte, com seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, 

como manifestações socioculturais e históricas.  

 

Valores e Atitudes: 

 Espírito de pesquisa.  

 

5- Para a resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar: a) as construções do imaginário coletivo; 

b) elementos representativos do patrimônio cultural; c) as classificações ou critérios organizacionais, 

preservados e divulgados no eixo espacial e temporal; d) os meios e instrumentos adequados para cada tipo 

de questão; estratégias de enfrentamento dos problemas.  
 

Habilidades: 

5.1- Identificar, localizar e utilizar como campo de investigação os lugares de memória e os conteúdos das produções 

folclóricas e ficcionais em geral.  

5.2- Recorrer a teorias, metodologias, tradições, costumes, literatura, crenças e outras expressões de culturas, presentes 

ou passadas, como instrumentos de pesquisa e como repertório de experiências de resolução de problemas.  

5.3- Identificar e valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos de diferentes sociedades, épocas e 

lugares, compreendendo critérios e valores organizacionais culturalmente construídos.  

5.4- Selecionar instrumentos para a interpretação de experimentos ou fenômenos descritos ou visualizados.  

 

Valores e Atitudes: 

 Espírito de pesquisa.  

 

6- Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e percebendo seu papel na vida 

humana em diferentes épocas e em suas relações com as transformações sociais.   
 

Habilidades: 

6.1- Perceber e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e intervenção e as tecnologias como 

conhecimento sistemático de sentido prático.  

6.2- Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais.  

6.3- Comparar e relacionar as características, métodos, objetivos, temas de estudo, valorização, aplicação etc. das 

ciências na atualidade e em outros momentos sociais.  

6.4- Comparar criticamente a influência das tecnologias atuais ou de outros tempos nos processos sociais.  

6.5- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado.  

6.6- Reconhecer e respeitar os limites éticos e morais que devem ser considerados na condução do desenvolvimento 

científico e tecnológico.  

6.7- Valorizar, respeitar, preservar e inter-relacionar o patrimônio cultural nacional e o estrangeiro.  

 

Valores e Atitudes: 

 Curiosidade e gosto pelo aprender e pela pesquisa.  

 Reconhecimento, respeito e defesa dos direitos e deveres humanos e de cidadania.  

 Interesse pela realidade em que vive.  

 Ética.  

  



 III– Plano Didático 
 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 
 
1- O Conhecimento Mítico e o Etnoconhecimento: 
  

1.1-  O mito;  
1.2-  Funções, características do mito;  
1.3-  O mito hoje;  
1.4-  Fabricações dos mitos;  
1.5-  Etnoconhecimento.  

 

 Aula Expositiva; 

 Tópicos na Lousa; 

 Diálogo com os alunos. 

 Uso de vídeos ou outras mídias, quando necessário. 

02/02 a 30/03 

e 

05/02 a 02/04 

 
2- Consciência e Filosofia: 
  

2.1-  Desenvolvimento da Consciência;  
2.2-  Consciência e inconsciente;  
2.3-  O homem como sistema aberto;  
2.4-  Do senso comum ao senso crítico;  
2.5-  Da consciência crítica à sabedoria;  
2.6-  Consciência e cultura.  

 Aula Expositiva; 

 Tópicos na Lousa; 

 Diálogo com os alunos. 

 Uso de vídeos ou outras mídias, quando necessário. 

06/04 a 08/06 

e 

09/04 a 11/06 

 
3- Ética, Moral e Valores:  
 

3.1-  Distinção entre ética e moral;  
3.2-  A ética como reflexão sobre os valores morais;  
3.3-  Os desafios contemporâneos no campo da ética; 
3.4-  O conceito de sujeito moral;  
3.5-  Transformação da moral;  
3.6-  Valores;  
3.7-  Origem e função dos valores;  
3.8-  Relatividade e subjetividade dos valores.  

 Aula Expositiva; 

 Tópicos na Lousa; 

 Diálogo com os alunos. 

 Uso de vídeos ou outras mídias, quando necessário. 

27/07 a 28/09 

e 

30/07 a 01/10 

 
4- Estética:  
 

4.1-  O que é estética;  
4.2-  A critica estética;  
4.3-  O conceito de belo;  
4.4-  A vivência através da arte;  
4.5-  A arte como fenômeno universal;  
4.6-  A arte como fenômeno social;  
4.7-  A indústria cultural.  

 

 Aula Expositiva; 

 Tópicos na Lousa; 

 Diálogo com os alunos. 

 Uso de vídeos ou outras mídias, quando necessário. 

05/10 a 14/12 

e 

08/10 a 17/12 



IV – Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1- Confrontar opiniões e pontos de vista 

expressos em diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas.  

 

 

 

 

 

 

2- Articular as redes de diferenças e 

semelhanças entre as linguagens e seus 

códigos.  

 

 

 

 

 

 

3- Compreender a sociedade, sua gênese, 

sua transformação e os múltiplos fatores 

que nela intervêm como produtos da ação 

humana.  

 

 

 

 

 

4- Sistematizar informações relevantes 

para a compreensão da situação-problema.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

1.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

1.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

2.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

2.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

2.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

3.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

3.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

3.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

4.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

4.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

4.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

1.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

1.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

1.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

1.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

2.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

2.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

2.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

2.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

3.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

3.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

3.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

3.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

4.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

4.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

4.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

4.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

1.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

1.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

1.3- Participação adequada em 

aulas. 

1.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

2.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

2.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

2.3- Participação adequada em 

aulas. 

2.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

3.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

3.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

3.3- Participação adequada em 

aulas. 

3.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

4.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

4.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

4.3- Participação adequada em 

aulas. 

4.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

1.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

1.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

1.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

2.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

2.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

2.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

3.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

3.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

3.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

4.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

4.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

4.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 



5- Para a resolução de problemas, 

pesquisar, reconhecer e relacionar: a) as 

construções do imaginário coletivo; b) 

elementos representativos do patrimônio 

cultural; c) as classificações ou critérios 

organizacionais, preservados e divulgados 

no eixo espacial e temporal; d) os meios e 

instrumentos adequados para cada tipo de 

questão; estratégias de enfrentamento dos 

problemas. 

6- Compreender as ciências, as artes e a 

literatura como construções humanas, 

entendendo como elas se desenvolveram 

por acumulação, continuidade ou ruptura 

de paradigmas e percebendo seu papel na 

vida humana em diferentes épocas e em 

suas relações com as transformações 

sociais.  

 

 

 

 

 

5.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

5.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

5.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

 

6.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

6.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

6.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula.  

 

 

 

 

5.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

5.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

5.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

5.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

 

6.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

6.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

6.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

6.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

 

5.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

5.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

5.3- Participação adequada em 

aulas. 

5.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

 

6.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

6.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

6.3- Participação adequada em 

aulas. 

6.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

 

5.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

5.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

5.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

 

6.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

6.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

6.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Bibliografia: 

 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando, Introdução à 

Filosofia. São Paulo: Moderna, 2009. 

 CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia, Volume I – Dos Pré-Socráticos a 

Aristóteles. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia, Volume II – Helenismo e Patrística. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia, Volume III – Pensamento Medieval e 

Renascentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia, Volume IV – Filosofia Moderna. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 

Outros Materiais: 

 Uso de vídeos e outras mídias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 

 O processo de recuperação será realizado de modo contínuo e em paralelo com o 

processo de aprendizagem, observando-se a necessidade específica de cada aluno. 

 A recuperação continua será executada através de atividades de reforço e retomada das 

explicações apresentadas para antecipar o subsequente avanço no tema (processo de 

espiral hermenêutica), também serão aplicados exercícios, leituras e análises. 

 

 

 

 

 

 

 



VII - Outras Observações / Informações: 

 

 

 

 

 
 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 
 

 


