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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 curricular.

 
Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho.
Agir com ética profissional. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
Organizar a rotina administrativa: arquivamento de documentos, solicitação de informações, elaboração, emissão e conferência de documentos
Arquivar documentos.
Auxiliar na rotina administrativa, usando a informática como ferramenta de trabalho.
Digitar dados e informações.
Elaborar apresentações.
Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas.
Elaborar planilhas com índices e taxas financeiras.
Elaborar relatórios gerenciais; Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis; Digitar dados e informações, Preencher ficha cadastral

dos clientes; Utilizar e-mail e intranet; Utilizar recursos de Informática; Trabalhar em equipe.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
Preparar cartas e memorandos.
Preparar planilhas.
Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis.
Trabalhar em equipe.
Utilizar os recursos da informática na elaboração de planejamentos nas rotinas administrativas.
Utilizar software em cloud, facilitando o compartilhamento e a segurança das informações.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar sistemas operacionais e programas de aplicação necessários à realização de atividades na área profissional.
2. Selecionar plataformas para publicação de conteúdo na Internet e gerenciamento de dados e informações.

Habilidades
1.1 Identificar sistemas operacionais, softwares e aplicativos úteis para a área.
1.2 Operar sistemas operacionais básicos.
1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e específicos para desenvolvimento das atividades na área.
1.4 Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de informática para a área.
2.1 Utilizar plataformas de desenvolvimento de web sites, blogs e redes sociais, para publicação de conteúdo na Internet.
2.2 Identificar e utilizar ferramentas de armazenamento de dados na nuvem.

Bases Tecnológicas
1. Fundamentos de Sistemas Operacionais:
1.1 Tipos
1.2 Características
1.3 funções básicas.
2. Fundamentos de aplicativos de Escritório:
2.1 Ferramentas de processamento e edição de textos:
2.1.1 formatação básica
2.1.2 organogramas
2.1.3 desenhos
2.1.4 figuras
2.1.5 mala direta
2.1.6 etiquetas
2.2 Ferramentas para elaboração e gerenciamento de planilhas eletrônicas:
2.2.1 formatação
2.2.2 fórmulas
2.2.3 funções
2.2.4 gráficos
2.3 Ferramentas de apresentações:
2.3.1 elaboração de slides e técnicas de apresentação.
3. Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico das informações, atividades e arquivos:



3.1 Armazenamento em nuvem:
3.1.1 sincronização, backup e restauração
3.2 Aplicativos de produtividade em nuvem:
3.2.1 webmail, agenda, localização, pesquisa, notícias, fotos/vídeos, outros.
4. Noções básicas de redes de comunicação de dados:
4.1 Conceitos básicos de redes
4.2 Softwares, equipamentos e acessórios.
5. Técnicas de pesquisa avançada na web:
5.1 Pesquisa através de parâmetros
5.2 Validação de informações através de ferramentas disponíveis na Internet.
6. Conhecimentos básicos para publicação de informações na Internet:
6.1 Elementos para construção de um site ou blog
6.2 Técnicas para publicação de Informações em redes sociais:
6.2.1 privacidade e segurança
6.2.2 produtividade em redes sociais
6.2.3 ferramentas de análise de resultados.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

1.1 Identificar sistemas
operacionais, softwares e
aplicativos úteis para a área.; 1.2
Operar sistemas operacionais
básicos.; 1.3 Utilizar aplicativos
de informática gerais e
específicos para
desenvolvimento das atividades
na área.;

1. Fundamentos de Sistemas Operacionais:; 1.1
Tipos; 1.2 Características; 1.3 funções básicas.;

Apresentação aos alunos das Competências,
Habilidades, Bases Tecnológicas e informação
a respeito do cronograma do semestre.Aula
prática com apresentação dos fundamentos de
equipamentos de informação, funcionalidades
do computador, ferramentas administrativas,
sistema operacional e suas funções com
apresentação dos principais softwares e
realização de atividades usando o prompt de
comando e o Windows Explorer com
exercícios de fixação de conteudo

15/02/18 02/03/18

1.1 Identificar sistemas
operacionais, softwares e
aplicativos úteis para a área.; 1.2
Operar sistemas operacionais
básicos.; 1.3 Utilizar aplicativos
de informática gerais e
específicos para
desenvolvimento das atividades
na área.; 1.4 Pesquisar novas
ferramentas e aplicativos de
informática para a área.;

1. Fundamentos de Sistemas Operacionais:; 1.1
Tipos; 1.2 Características; 1.3 funções básicas.; 2.
Fundamentos de aplicativos de Escritório:; 2.1
Ferramentas de processamento e edição de textos:;
2.1.1 formatação básica; 2.1.2 organogramas;

Aula expositiva e dialogada com utilização de
Datashow e apresentação em Power point,
abordando os fundamentos do sistema
operacional Windows e dos aplicativos do
pacote office.Aula desenvolvida através de
atividade prática com desenvolvimento de
exercícios utilizando processadores de texto e
formatação básica. Aula prática com
desenvolvimento de exercícios relativos a
organogramas, desenhos, figuras, mala direta
e etiquetas.Aula teórica e prática sobre
planilhas eletrônica e suas principais fu

05/03/18 23/02/18

1.1 Identificar sistemas
operacionais, softwares e
aplicativos úteis para a área.; 1.2
Operar sistemas operacionais
básicos.; 1.3 Utilizar aplicativos
de informática gerais e
específicos para
desenvolvimento das atividades
na área.; 1.4 Pesquisar novas
ferramentas e aplicativos de
informática para a área.;

1. Fundamentos de Sistemas Operacionais:; 2.
Fundamentos de aplicativos de Escritório:; 2.1
Ferramentas de processamento e edição de textos:;
2.1.1 formatação básica; 2.1.2 organogramas; 2.1.3
desenhos; 2.1.4 figuras; 2.1.5 mala direta; 2.1.6
etiquetas;

Aula efetuada com revisão sobre
processadores de texto e formatação básica. E
aula prática efetuada em laboratório com
desenvolvimento de formatação e fórmulas em
planilhas eletrônicas. E resolução comentada
de exercícios desenvolvidos com funções e
gráficos no MS-Excel.Aula efetuada com
revisão sobre planilhas eletrônicas. E aula
prática em desenvolvida em laboratório de
informática sendo trabalhado a elaboração de
slides e técnicas de apresentação em Power
Point.

26/03/18 13/04/18

1.1 Identificar sistemas
operacionais, softwares e
aplicativos úteis para a área.; 1.2
Operar sistemas operacionais
básicos.; 1.3 Utilizar aplicativos
de informática gerais e
específicos para
desenvolvimento das atividades
na área.;

2. Fundamentos de aplicativos de Escritório:; 2.3
Ferramentas de apresentações:; 2.3.1 elaboração de
slides e técnicas de apresentação.; 3. Conceitos
básicos de gerenciamento eletrônico das
informações, atividades e arquivos:;

Aula expositiva e dialogada em Power Point
sendo trabalhado o gerenciamento de
atividades da área administrativa. Aula prática
sobre noções de alimentação de informações
e sistemas, e relatórios da área administrativa.

16/04/18 04/05/18

1.3 Utilizar aplicativos de
informática gerais e específicos
para desenvolvimento das
atividades na área.; 1.4 Pesquisar
novas ferramentas e aplicativos
de informática para a área.;

1.3 funções básicas.; 2. Fundamentos de
aplicativos de Escritório:; 2.1 Ferramentas de
processamento e edição de textos:; 2.1.1
formatação básica; 2.1.3 desenhos; 2.1.5 mala
direta; 2.2 Ferramentas para elaboração e
gerenciamento de planilhas eletrônicas:; 2.2.1
formatação; 2.2.2 fórmulas; 2.2.3 funções; 2.2.4
gráficos; 2.3.1 elaboração de slides e técnicas de
apresentação.; 3. Conceitos básicos de
gerenciamento eletrônico das informações,
atividades e arquivos:;

Aula teórica sobre organização, seleção e
análise de dados, e aula prática com resolução
comentada de exercícios relativos a
elaboração e apresentação de análise de
dados. Aula expositiva e dialogada com
revisão do gerenciamento de atividades da
área administrativa.

07/05/18 25/05/18

1.4 Pesquisar novas ferramentas
e aplicativos de informática para
a área.; 2.1 Utilizar plataformas
de desenvolvimento de web sites,
blogs e redes sociais, para
publicação de conteúdo na
Internet.; 2.2 Identificar e utilizar
ferramentas de armazenamento
de dados na nuvem.;

3. Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico
das informações, atividades e arquivos:; 3.1
Armazenamento em nuvem:; 3.1.1 sincronização,
backup e restauração; 3.2 Aplicativos de
produtividade em nuvem:; 3.2.1 webmail, agenda,
localização, pesquisa, notícias, fotos/vídeos,
outros.;

Aula expositiva e dialogada sobre validação
das informações advindas a internet. Aula
efetuada com revisão sobre as informações
advindas da internet e aula prática sobre
elementos para construção de um blog.

28/05/18 15/06/18

1.3 Utilizar aplicativos de
informática gerais e específicos
para desenvolvimento das
atividades na área.; 1.4 Pesquisar
novas ferramentas e aplicativos
de informática para a área.; 2.1

4. Noções básicas de redes de comunicação de
dados:; 4.1 Conceitos básicos de redes; 4.2
Softwares, equipamentos e acessórios.; 5. Técnicas
de pesquisa avançada na web:; 5.1 Pesquisa
através de parâmetros; 5.2 Validação de
informações através de ferramentas disponíveis na

Aula expositiva e dialogada sobre
gerenciamento eletrônico das informações,
atividades e arquivos. Aula prática
desenvolvida em laboratório de informática
sendo visualizado o gerenciamento das
informações eletrônicas, das atividades e

18/06/18 10/07/18



Utilizar plataformas de
desenvolvimento de web sites,
blogs e redes sociais, para
publicação de conteúdo na
Internet.; 2.2 Identificar e utilizar
ferramentas de armazenamento
de dados na nuvem.;

Internet.; 6. Conhecimentos básicos para
publicação de informações na Internet:; 6.1
Elementos para construção de um site ou blog; 6.2
Técnicas para publicação de Informações em redes
sociais:; 6.2.1 privacidade e segurança; 6.2.2
produtividade em redes sociais; 6.2.3 ferramentas
de análise de resultados.;

arquivos e noções de rede e suas
funcionalidades

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Analisar sistemas operacionais e

programas de aplicação necessários à
realização de atividades na área
profissional.

Observação Direta ; Trabalho/Pesquisa ;
Participação em Aula ;

Criatividade na Resolução de
Problemas ; Cumprimento das
Tarefas Individuais ; Organização
;

Solução adequada dos
problemas propostos.
Participação e interesse

2. Selecionar plataformas para
publicação de conteúdo na Internet e
gerenciamento de dados e informações.

Seminário/Apresentação ; Avaliação Prática ;
Participação em Aula ;

Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ;

Raciocínio, proposta de
soluções;

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

Fevereiro
Recepção dos Alunos

com as
 Atividades de Integração

(07/03

Levantamento das lacunas de
 aprendizado.

Identificação dos
 principais

 conteúdos a serem
 intensificados na

 Avaliação

Organização e
 aplicação de

material
 didático para

 acompanhamento
da

 disciplina.

05, 06 e 07/02 -
Reunião

 de Planejamento;
08/02 -

 Reunião
Pedagógica;

 09/02 - Reunião de
Curso

Março

Proporcionar Ensino com
 Qualidade e Aplicação da
 Avaliação Diagnóstica e

 Sondagens nas Aulas
 Expositivas e Dialogadas.

Organização de recuperação
 contínua dessas lacunas.

Preparação de
 Avaliação Pratica e atividades

de fixação

Organização e
 aplicação de

material
 didático para

 acompanhamento
da

 disciplina.

07/03 - Atividades
de

 Integração

Abril
Reduzir possíveis focos

de
 resistência e conflito.

Aplicação da atividade a ser
 desenvolvida pelo aluno em
 progressão parcial ou com
 defasagem de aprendizado

Aplicação e
 Correção de
 Avaliação Escrita

Organização e
 aplicação de

material
 didático para

 acompanhamento
da

 disciplina

14/04 - Reunião
 Pedagógica

Maio
Buscar soluções já

encontradas
 por algum professor.

Acompanhamento efetivo da
 realização da lacuna de

 aprendizado.

Identificação dos
 principais conteúdo

 a serem
 intensificados na

 Avaliação

Organização e
 aplicação de

material
 didático para

 acompanhamento
da

 disciplina

05/05 - Atividades
 Culturais -

Reposição de
 30/04 / Reunião de

Curso

Junho

Realizar
acompanhamento

 eficiente da frequência e
 Participação ativa na

Festa
 Junina.

Correção dos resultados
 obtidos pelo aluno.

Preparação de
 Avaliação Escrita

Organização e
 aplicação de

material
 didático para

 acompanhamento
da

 disciplina

09/06 - Festa
"Arraia da

 ETEC" / Reposição
de

 01/06

Julho
Aulas de reforço e

 campanhas internas e na
 comunidade escolar

Finalização das atividades Aplicação e Correção
 de Avaliação Escrita

Organização e
 aplicação de

 material didático
 para

 acompanhamento
da

 disciplina.

10/07: Término do
 Semestre Letivo e Entrega

 de Menções.

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
• SABINO, Rosimeri Ferraz. Secretariado: do escriba ao webwriter. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. • RODRIGUES, Manuela M. Manual de modelos de

cartas comerciais. São Paulo: Atlas, 1998. • ISSA, Najet M. K. Iskandar. Word 2003. São Paulo: SENAC, 2008. • ANDRADE, Maria Angela Serafim de. Power
Point

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Aula pratica com o componente de LTT para desenvolvimento de trabalho pratico usando editor de texto para formatação de texto realizado em aula de

LTT , formatação usando normas ABNT, criação de capa, folha de rosto, sumário, resumo, abstract, lista de figuras, conteudo e sumário.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 



Recuperação contínua, por meio de reorientação individualizada e instrumentos diversificados, como: elaboração de trabalhos, pesquisas e atividades
práticas sobre os temas estudados, tendo como objetivo o desenvolvimento das competências não atingidas nas atividades realizadas.

IX – Identificação:
Nome do Professor ERIKA ARIAS BARRADO;
Assinatura Data 07/03/2018

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O plano de trabalho Docente atende regularmente a Matriz Curricular do Plano de Curso de Técnico em Administração de acordo com a matriz do Plano de
curso homologada e os requisitos do planejamento escolar. Registrar as atividades interdisciplinares nos planos de aulas em conjunto com a disciplina de
Linguagem, Trabalho e Tecnologia.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 15/03/18

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


