
 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETEC Monsenhor Antônio Magliano 

Código: 088 Município: Garça 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança. 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Segurança do Trabalho 

Qualificação: sem qualificação técnica 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Segurança do Trabalho. 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Aloisio Pinto / Luciana Akemi Oshiiwa 

 

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. 
- 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. 
- Zelar pela organização do ambiente, conservação dos equipamentos e boa utilização dos 
recursos pautando-se na sustentabilidade. 
- Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas, utilizar os recursos da informática na 
elaboração de planejamentos nas rotinas administrativas. Preparar planilhas, elaborar 
apresentações, utilizar equipamentos e softwares para a comunicação empresarial, arquivar 
documentos, atualizar cadastro geral. Atuar no fluxo de informações e documentos, receber, 
conferir, registrar e encaminhar documentos. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                      Módulo: I 

 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 

 
Manter-se atualizado com relação às novas 
linguagens e aos novos programas, 
organizando arquivos de documentos. 
 
Planejar sistema de cadastramento de 
fornecedores por materiais. 
 
Elaborar e implantar um sistema de 
documentação em Saúde e Segurança do 
Trabalho de acordo com o porte da 
empresa. 

 
1.1 

 
 

1.2 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizar aplicativos de informática nos diversos 
tipos de planejamento. 
 
Realizar apresentação em Power Point. 
 
Organizar e alimentar o banco de dados da 
empresa. 
 
Organizar e manter atualizados os sistemas de 
documentação em SST da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- 
 

2- 
 

3- 
 
 
 
 
 
 

4- 
 
 
 
 
 
 

5- 
 
 
 
 

6- 

Introdução ao Sistema Operacional Windows. 
 
Estruturação de arquivos. 
 
Processamento de textos em Word: 

 Digitação; 

 Formatação; 

 Tabelas; 

 Equações; 

 correspondências. 
 
Planilha eletrônica Excel: 

 Formatação de planilha; 

 Operações básicas; 

 Funções lógicas; 

 Gráficos e estatísticas. 
 
Power Point: 

 Criação e formatação de slides; 

 Animações; 

 Hiperlink e apresentação de slides. 
 
Noções de internet e correio eletrônico. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO                                                                                      Módulo: I 

 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar aplicativos de 
informática nos diversos tipos 
de planejamento. 

Introdução ao Sistema 
Operacional Windows. 

Aula expositiva e dialogada; 
Realização de pesquisas e discussão de 
resultados; 
Aula nos microcomputadores do laboratório de 
Informática. 

27 / 01 a 17 / 02 

Realizar apresentação em 
Power Point. 

Estruturação de arquivos. 

Aula expositiva e dialogada; 
Prática de exercícios; 
Execução de simulações em ambientes fictícios. 
Aula nos microcomputadores do laboratório de 
Informática. 

24 / 02 a 24 / 03 

Organizar e alimentar o banco 
de dados da empresa. 

 

Processamento de textos em 
Word: 

 Digitação; 

 Formatação; 

 Tabelas; 

 Equações; 

 Ferramenta de desenho e 
correspondências. 

 
Aula expositiva e dialogada; 
Realização de pesquisas e discussão de 
resultados; 
Aula nos microcomputadores do laboratório de 
Informática. 

31 / 03 a 14 / 04 

Organizar e manter atualizados 
os sistemas de documentação 
em SST da empresa. 

 

Planilha eletrônica Excel: 

 Formatação de planilha; 

 Operações básicas; 

 Funções lógicas; 

 Gráficos e estatísticas. 
 

Aula expositiva e dialogada; 
Prática de exercícios; 
Execução de simulações em ambientes fictícios. 
Aula nos microcomputadores do laboratório de 
Informática. 

 
28 / 04 a 12 / 05 
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Realizar apresentação em 
Power Point. 

Power Point: 

 Criação e formatação de 
slides; 

 Animações; 

 Hiperlink e apresentação 
de slides. 

Aula expositiva e dialogada; 
Realização de pesquisas e discussão de 
resultados; 
Aula nos microcomputadores do laboratório de 
Informática. 

19 / 05 a 02 / 06 

Utilizar aplicativos de 
informática nos diversos tipos 
de planejamento. 

Noções de internet e correio 
eletrônico. 

Aula expositiva e dialogada; 
Prática de exercícios; 
Execução de simulações em ambientes fictícios. 
Aula nos microcomputadores do laboratório de 
Informática. 

02 / 06 a 09 / 06 

 

  



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1, 2 e 3 

- Pesquisas de campo; 
- Pesquisas na Internet 
- Elaboração de Portfólio 
virtual. 

Representação dos dados 
pesquisados. 
Relatório escrito de atividades 
práticas. 
Trabalho em equipe 

 Interpretação de resultado; 
 Clareza de ideias; 
 Organização. 

 Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
critérios estabelecidos. 

1, 2 e 3 

- Interação com os colegas. 
Atividade prática em laboratórios. 
Trabalho em equipe. 
Resolução de problemas. 

 Postura ética e cidadã. 
 Monitoramento de colegas. 
 Objetividade. 
 Interatividade. 

 Utilizou adequadamente os 
softwares propostos. 

1, 2 e 3 

- Utilizar adequadamente o 
aplicativo. 
- Iniciativa: fontes de pesquisa. 
- Precisão no tempo. 

Representação de dados 
pesquisados. 
Trabalho em equipe. 
Relato de observação. 
Observação direta do 
desempenho do aluno. 

 Clareza de ideias. 
 Organização. 
 Interatividade. 
 Pertinência das informações. 

 Participação e interação quanto 
às atividades propostas. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

- Apostilas desenvolvidas para cada conteúdo a ser ministrado com base em referências bibliográficas 
diversificadas. 
- Apresentações (slides) desenvolvidas para cada conteúdo a ser ministrado com base em referências 
bibliográficas diversificadas acompanhando o conteúdo da apostila. 
- Microcomputadores com internet; Projetor multimídia; Equipamentos diversos para apresentação. 
- Textos, vídeos e apresentações retirados da internet e de arquivo próprio. 
 

 

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

 
A recuperação contínua será realizada no decorrer das aulas através de revisão de matérias, aplicação de 
provas e trabalhos individuais, que foram apresentados de forma inadequada e/ou inserção daquilo que 
ficou incompleto. 
 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Aloisio Pinto 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 
 

Nome do professor: Luciana Akemi Oshiiwa 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 
 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

A Coordenação de área da ETEC “Monsenhor Antônio Magliano”, em Garça, analisando o presente 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE, entende que o mesmo está em alinhamento com o Plano do Curso 

Técnico em Enfermagem para o referido componente curricular, atendendo as orientações e aos critérios 

estabelecidos pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza, Coordenação Pedagógica e 

desta Coordenação de área, e está de acordo com a proposta educacional. 

 

Nome do coordenador(a): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 

 
 
 
 

 


