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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2018

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 24 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu  - EE ERNESTO MONTE
Código: 135 Município: Bauru
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Transações Imobiliárias
Qualificação: SEM CERTIFICAÇÃO TÉCNICA
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados II
Módulo: 2 C. H. Semanal: 3,00
Professor: GLAUBER BALDERRAMAS ;

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

 
Elaborar registros e planilhas de acompanhamento e controle de atividades

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar o funcionamento básico dos equipamentos e softwares do sistema de informação para a gestão dos negócios imobiliários.
2. Identificar os serviços e funções de sistemas operacionais para a área imobiliária.
3. Selecionar programas de aplicação para a área imobiliária conforme a avaliação das necessidades do usuário.

Habilidades
1.1 Selecionar os recursos e softwares para gestão imobiliária.
2.1 Efetuar configurações nos softwares e aplicativos para a área imobiliária.
2.2 Utilizar ferramentas e recursos em atividades de configuração para manipulação de arquivos.
3.1 Operar ferramenta adequada na elaboração de textos, planilhas, gráficos, anúncios e edição de imagens.

Bases Tecnológicas
1. Funções e serviços de Sistema Operacional de Gestão Imobiliária.
2. Operação de aplicativos para a área imobiliária, Sistema - SCIWin Profissional:
2.1. Cadastro de Imóveis
2.2. Edição de fotos no cadastro dos imóveis
2.3. Cadastro de clientes
2.4. Cadastro de Corretores
2.5. Gerador de texto para anúncios s de jornal
2.6. Emissão de ficha de visitas aos imóveis
2.7. Automação de emissão de Propostas e Contratos
3. Aplicação do sistema operacional para elaboração documentos, planilhas e gráficos:
3.1. gráficos, fórmulas e funções matemáticas, financeiras e estatísticas
3.2. tabelas e gráficos dinâmicos.
3.3. criação de anúncios, artes gráficas e, propagandas:
3.3.1 Edição de imagens (Photoshop, Corel Draw)
3.3.2 Criação de slides, layout e design, animações, clipes de mídia, hyperlinks e botões
3.3.3 Métodos para apresentações visuais dos produtos da área imobiliária.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1 Selecionar os recursos e

softwares para gestão
imobiliária.; 2.1 Efetuar
configurações nos softwares
e aplicativos para a área
imobiliária.; 2.2 Utilizar
ferramentas e recursos em
atividades de configuração
para manipulação de
arquivos.; 3.1 Operar
ferramenta adequada na
elaboração de textos,
planilhas, gráficos, anúncios e
edição de imagens.;

1. Funções e serviços de Sistema Operacional de Gestão Imobiliária.; 2.
Operação de aplicativos para a área imobiliária, Sistema - SCIWin
Profissional:; 2.1. Cadastro de Imóveis; 2.2. Edição de fotos no cadastro
dos imóveis; 2.3. Cadastro de clientes; 2.4. Cadastro de Corretores; 2.5.
Gerador de texto para anúncios s de jornal; 2.6. Emissão de ficha de visitas
aos imóveis; 2.7. Automação de emissão de Propostas e Contratos; 3.
Aplicação do sistema operacional para elaboração documentos, planilhas e
gráficos:; 3.1. gráficos, fórmulas e funções matemáticas, financeiras e
estatísticas; 3.2. tabelas e gráficos dinâmicos.; 3.3. criação de anúncios,
artes gráficas e, propagandas:; 3.3.1 Edição de imagens (Photoshop, Corel
Draw); 3.3.2 Criação de slides, layout e design, animações, clipes de mídia,
hyperlinks e botões; 3.3.3 Métodos para apresentações visuais dos
produtos da área imobiliária.;

Apresentação da
disciplina e avaliação
diagnóstica.

24/07/18 07/08/18

1.1 Selecionar os recursos e
softwares para gestão
imobiliária.;

1. Funções e serviços de Sistema Operacional de Gestão Imobiliária.; Funcões e serviços de
SO de gestão imobiliária. 08/08/18 22/08/18

2.1 Efetuar configurações
nos softwares e aplicativos
para a área imobiliária.; 2.2
Utilizar ferramentas e
recursos em atividades de

2. Operação de aplicativos para a área imobiliária, Sistema - SCIWin
Profissional:; 2.1. Cadastro de Imóveis; 2.2. Edição de fotos no cadastro
dos imóveis;

Operação de aplicativos
para a área imobiliária:
Cadastro de imóveis /
Edição de fotos.

23/08/18 06/09/18
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configuração para
manipulação de arquivos.;
2.1 Efetuar configurações

nos softwares e aplicativos
para a área imobiliária.; 2.2
Utilizar ferramentas e
recursos em atividades de
configuração para
manipulação de arquivos.;

2. Operação de aplicativos para a área imobiliária, Sistema - SCIWin
Profissional:; 2.3. Cadastro de clientes; 2.4. Cadastro de Corretores;

Operação de aplicativos
para a área imobiliária:
Cadastro de clientes /
Cadastro de corretores.

07/09/18 21/09/18

2.1 Efetuar configurações
nos softwares e aplicativos
para a área imobiliária.; 2.2
Utilizar ferramentas e
recursos em atividades de
configuração para
manipulação de arquivos.;

2. Operação de aplicativos para a área imobiliária, Sistema - SCIWin
Profissional:; 2.5. Gerador de texto para anúncios s de jornal; 2.6. Emissão
de ficha de visitas aos imóveis;

Operação de aplicativos
para a área imobiliária:
Gerador de texto para
anúncios de jornal /
Emissão de ficha de
visitas aos imóveis.

24/09/18 08/10/18

2.1 Efetuar configurações
nos softwares e aplicativos
para a área imobiliária.; 2.2
Utilizar ferramentas e
recursos em atividades de
configuração para
manipulação de arquivos.;

2. Operação de aplicativos para a área imobiliária, Sistema - SCIWin
Profissional:; 2.7. Automação de emissão de Propostas e Contratos;

Operação de aplicativos
para a área imobiliária:
Automação de emissão de
propostas e contratos.

09/10/18 23/10/18

2.1 Efetuar configurações
nos softwares e aplicativos
para a área imobiliária.; 2.2
Utilizar ferramentas e
recursos em atividades de
configuração para
manipulação de arquivos.;

3. Aplicação do sistema operacional para elaboração documentos,
planilhas e gráficos:; 3.1. gráficos, fórmulas e funções matemáticas,
financeiras e estatísticas;

Aplicação do SO para
elaboração de
documentos, planilhas e
gráficos: Gráficos,
fórmulas e funções
matemáticas, financeiras e
estatísticas.

24/10/18 31/10/18

2.1 Efetuar configurações
nos softwares e aplicativos
para a área imobiliária.; 2.2
Utilizar ferramentas e
recursos em atividades de
configuração para
manipulação de arquivos.;

3. Aplicação do sistema operacional para elaboração documentos,
planilhas e gráficos:; 3.2. tabelas e gráficos dinâmicos.; 3.3. criação de
anúncios, artes gráficas e, propagandas:;

Aplicação do SO para
elaboração de
documentos, planilhas e
gráficos: Tabelas e
gráficos dinâmicos /
Criação de anúncios, artes
gráficas e propagandas.

01/11/18 08/11/18

2.1 Efetuar configurações
nos softwares e aplicativos
para a área imobiliária.; 2.2
Utilizar ferramentas e
recursos em atividades de
configuração para
manipulação de arquivos.;

3. Aplicação do sistema operacional para elaboração documentos,
planilhas e gráficos:; 3.3. criação de anúncios, artes gráficas e,
propagandas:; 3.3.1 Edição de imagens (Photoshop, Corel Draw);

Aplicação do SO para
elaboração de
documentos, planilhas e
gráficos: Edição de
imagens (Photoshop e
CorelDraw).

09/11/18 23/11/18

3.1 Operar ferramenta
adequada na elaboração de
textos, planilhas, gráficos,
anúncios e edição de
imagens.;

3. Aplicação do sistema operacional para elaboração documentos,
planilhas e gráficos:; 3.3. criação de anúncios, artes gráficas e,
propagandas:; 3.3.2 Criação de slides, layout e design, animações, clipes
de mídia, hyperlinks e botões; 3.3.3 Métodos para apresentações visuais
dos produtos da área imobiliária.;

Aplicação do SO para
elaboração de
documentos, planilhas e
gráficos: Criação de
slides, layout e design,
animações, clipes de
mídia, hyperlinks e botões
/ Métodos para
apresentação visuais dos
produtos da área
imobiliária.

26/11/18 03/12/18

3.1 Operar ferramenta
adequada na elaboração de
textos, planilhas, gráficos,
anúncios e edição de
imagens.;

2. Operação de aplicativos para a área imobiliária, Sistema - SCIWin
Profissional:;

Softwares livres, versões
e compatibilidades. 04/12/18 14/12/18

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Analisar o funcionamento básico dos

equipamentos e softwares do sistema de
informação para a gestão dos negócios
imobiliários.

Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Escrita ;
Observação Direta ;

Pertinência das
Informações ;

Saber utilizar softwares para
gestão de negócios sem a
utilizar de nenhum tipo de
consulta ou material.

2. Identificar os serviços e funções de
sistemas operacionais para a área imobiliária.

Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Escrita ;
Observação Direta ;

Pertinência das
Informações ;

Saber utilizar os serviços e
funções de softwares para a
área imobiliária sem a
necessidade de se utilizar de
algum tipo de consulta ou
material.

3. Selecionar programas de aplicação para a
área imobiliária conforme a avaliação das
necessidades do usuário.

Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Escrita ;
Observação Direta ;

Pertinência das
Informações ;

Saber escolher a melhor
aplicação para uma finalidade
na área imobiliária sem a
necessidade de se utilizar de
algum tipo de consulta ou
material.

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho Preparo de trabalhos
avaliativos sobre

Através do resultado obtido com a
avaliação diagnóstica, irei focar

Preparo de trabalhos
avaliativos com

Estudo e preparação
de aulas com a

Reunião de planejamento
na segunda-feira dia
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conceitos iniciais de
Tecnologia da
Informação.

nos assuntos com mais
dificuldades apresentadas.

competências
necessárias para

iniciar a disciplina.

utilização do
material didático
coerente com a

disciplina.

23/07/18 a partir das 19:00
horas.

Agosto Evento "Dia da Informática" no
dia 15/08/18.

Atendimento individual
(conversa informal) em sala

de aula para acompanhar
defasagens de aprendizado.

Preparo de trabalhos
avaliativos com

competências necessárias
para continuar o

aprendizado da disciplina.

Estudo e preparação de
aulas com a utilização

do material didático
coerente com a

disciplina.

Reunião
pedagógica no
dia 04/08/2018 a
partir das 10:00

horas.

Setembro Evento "Dia do Administrador"
no dia 11/09/18.

Atendimento individual
(conversa informal) em sala

de aula para acompanhar
defasagens de aprendizado.

Correção de avaliações

Estudo e preparação de
aulas com a utilização

do material didático
coerente com a

disciplina.

Reunião dos
pais e de cursos
no dia 01/09/18.

Outubro Evento "Casa Aberta" nos dias
12, 13 e 14/10/18.

Atendimento individual
(conversa informal) em sala

de aula para acompanhar
defasagens de aprendizado.

Preparo de trabalhos
avaliativos com

competências necessárias
para continuar o

aprendizado da disciplina.

Estudo e preparação de
aulas com a utilização

do material didático
coerente com a

disciplina.

Conselho de
classe dias 01 e

02/10/18.
 Reunião de

cursos no dia
06/10.

Novembro Atividades Culturais no dia
16/11.

Atendimento individual
(conversa informal) em sala

de aula para acompanhar
defasagens de aprendizado.

Preparo de trabalhos
avaliativos com

competências necessárias
para continuar o

aprendizado da disciplina.

Estudo e preparação de
aulas com a utilização

do material didático
coerente com a

disciplina.

Dezembro

Conversa informal com os
alunos para discutirmos como

podemos (alunos e
professores) diminuir a evasão

escolar.

Atendimento individual
(conversa informal) em sala

de aula para acompanhar
defasagens de aprendizado.

Preparo de trabalhos
avaliativos com

competências necessárias
para continuar o

aprendizado da disciplina.

Estudo e preparação de
aulas com a utilização

do material didático
coerente com a

disciplina.

Reunião de
planejamento dia
01/12 e Conselho

final dia
19/12/18.

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Apostila: Introdução a informática. Apostila: Curso de Microsoft Office. Apostila: Curso de Photoshop CS6. Apostila: Curso de CorelDraw X7.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Trabalho sobre Sistema para Gerenciamento de Imobiliária.
Trabalho sobre Photoshop e CorelDraw.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Intregrar esta disciplina com a disciplina "Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Transações Imobiliárias", ajudando os alunos com

as normas ABNT na confecção do TCC no aplicativo Microsoft Word ou similar.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
- Aulas de revisão; - Atividades e pesquisas; - Exercícios e trabalhos extras; - Revisão; - Incentivo, reconhecimento e motivação à participação.

IX – Identificação:
Nome do Professor GLAUBER BALDERRAMAS ;
Assinatura Data 24/08/2018

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 24/08/18

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

17/08/2018 .

Imprimir


