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Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS - GRUPO B

Módulo: 1º MÓDULO - A C. H. Semanal: 5

Professor: JEFFERSON RODRIGO SANTOS PEDRO

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

➢ Implementar algoritmos em linguagem de programação, utilizando ambientes de desenvolvimento de acordo com as
necessidades



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Implementar algoritmos de programação 1.1 Elaborar algoritmos 1. Comandos da linguagem de programação ( Memória, tipos

de dados e variáveis / Entrada, saída e conversão de tipos
/ Tratamento de erros e exceções / Operadores
aritméticos, relacionais e lógicos / Expressões e tabela da
verdade / Funções pré-definidas)

2. Utilizar linguagem de programação em ambiente de
desenvolvimento

2.1 Codificar programas, utilizando técnica de programação
estruturada

2. Programação estruturada (Decisão simples, Decisão
múltipla, Iteração, Laços, Teste de mesa)

3. Programação modular (Sub-rotinas, Procedimentos e
funções, Argumentos e escopo de identificadores,
Recursividade)

4. Tipos de dados estruturados (Vetores, Matrizes, Arquivos
binários e de texto)
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Elaborar algoritmos ➢ 1. Comandos da linguagem de programação ( Memória,
tipos de dados e variáveis / Entrada, saída e conversão de
tipos / Tratamento de erros e exceções / Operadores
aritméticos, relacionais e lógicos / Expressões e tabela da
verdade / Funções pré-definidas)

➢ Apresentação do componente curricular: competências,
habilidades, bases tecnológicas e critérios de avaliação.
Introdução ao pensamento lógico computacional

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

05/02 a 15/02

➢ 1.1 Elaborar algoritmos

➢ 2.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada

➢ 1. Comandos da linguagem de programação ( Memória,
tipos de dados e variáveis / Entrada, saída e conversão de
tipos / Tratamento de erros e exceções / Operadores
aritméticos, relacionais e lógicos / Expressões e tabela da
verdade / Funções pré-definidas)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva sobre conceitos de programação. Aula
prática sobre etapas de processamento de dados.

18/02 a 01/03

➢ 2.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada

➢ 1. Comandos da linguagem de programação ( Memória,
tipos de dados e variáveis / Entrada, saída e conversão de
tipos / Tratamento de erros e exceções / Operadores
aritméticos, relacionais e lógicos / Expressões e tabela da
verdade / Funções pré-definidas)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva sobre conceitos de programação. Aula
prática sobre etapas de processamento de dados.

07/03 a 15/03

➢ 1.1 Elaborar algoritmos ➢ 2. Programação estruturada (Decisão simples, Decisão
múltipla, Iteração, Laços, Teste de mesa)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva com projeção de exemplos sobre
Estruturas de decisão. Resolução de exercícios.

18/03 a 29/03

➢ 1.1 Elaborar algoritmos

➢ 2.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada

➢ 2. Programação estruturada (Decisão simples, Decisão
múltipla, Iteração, Laços, Teste de mesa)

➢ Aula expositiva dialogada expondo os conceitos e
técnicas, contextualização com exemplos do mundo real.

➢ Aula expositiva sobre Estruturas de repetição.
Resolução de exercícios.

01/04 a 12/04

➢ 2.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada

➢ 2. Programação estruturada (Decisão simples, Decisão
múltipla, Iteração, Laços, Teste de mesa)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva e prática sobre teste de mesa. Estudo
de caso.

15/04 a 26/04

➢ 1.1 Elaborar algoritmos ➢ 3. Programação modular (Sub-rotinas, Procedimentos e
funções, Argumentos e escopo de identificadores,
Recursividade)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva sobre sub-rotinas, procedimentos e
funções. Resolução de exercícios.

29/04 a 10/05



➢ 1.1 Elaborar algoritmos

➢ 2.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada

➢ 3. Programação modular (Sub-rotinas, Procedimentos e
funções, Argumentos e escopo de identificadores,
Recursividade)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva sobre argumentos e escopo de
identificadores. Resolução de exercícios.

13/05 a 24/05

➢ 2.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada

➢ 3. Programação modular (Sub-rotinas, Procedimentos e
funções, Argumentos e escopo de identificadores,
Recursividade)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva sobre recursividade. Resolução de
exercícios.

27/05 a 07/06

➢ 1.1 Elaborar algoritmos ➢ 4. Tipos de dados estruturados (Vetores, Matrizes,
Arquivos binários e de texto)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva sobre vetores. Resolução de exercícios.

10/06 a 19/06

➢ 1.1 Elaborar algoritmos

➢ 2.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada

➢ 4. Tipos de dados estruturados (Vetores, Matrizes,
Arquivos binários e de texto)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva sobre matrizes. Resolução de
exercícios.

24/06 a 28/06

➢ 2.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada

➢ 4. Tipos de dados estruturados (Vetores, Matrizes,
Arquivos binários e de texto)

➢ Aula expositiva dialogada seguida de exercícios para
fixação dos conceitos e técnicas expostos.

➢ Aula expositiva sobre arquivos binários e de texto.
Resolução de exercícios.

01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Implementar algoritmos de programação

➢ Participação em sala de aula
➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito
➢ Comparecer as aulas

➢ Exercícios para fixação

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Destreza

➢  Saber  imp lementar  a lgor i tmos  de
programação de maneira satisfatória.

➢ Prova Teórica

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Organização

➢  Saber  imp lementar  a lgor i tmos  de
programação de maneira satisfatória.

➢ 2. Utilizar linguagem de programação em
ambiente de desenvolvimento

➢ Participação em sala de aula
➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito
➢ Comparecer as aulas

➢ Exercícios para fixação

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Destreza

➢ Saber utilizar a linguagem de programação
C# de maneira a solucionar os problemas
propostos.

➢ Trabalho Prático (em grupo)

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Trabalho em Equipe

➢ Saber utilizar a linguagem de programação
C# de maneira a solucionar os problemas
propostos.

➢ Trabalho em equipe
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO

R e c e p ç ã o  d o s  a l u n o s  e
apresentação da disciplina,
m e t o d o l o g i a  d e  e n s i n o ,
Habilidades e competências.

Organização e revisão do
mater ial  de apoio v isando
atender as necessidades da
turma

P l a n e j a m e n t o ;  R e u n i ã o
Didático-pedagógica.

MARÇO
Acompanhamento dos alunos
faltantes e com dificuldades de
aprendizado.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação dessas lacunas.

Organização e correção de
projetos desenvolvidos em
laboratórios e avaliações.

Organização e revisão do
mater ial  de apoio v isando
atender as necessidades da
turma.

Reunião de Curso

ABRIL
Acompanhamento dos alunos
faltantes e com dificuldades de
aprendizado.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação dessas lacunas.

Organização e revisão do
mater ial  de apoio v isando
atender as necessidades da
turma.

C o n s e l h o  d e  C l a s s e
Intermadiário

MAIO
Acompanhamento dos alunos
faltantes e com dificuldades de
aprendizado.

Organização e correção de
projetos desenvolvidos em
laboratórios e avaliações.

Reunião Didático-Pedagógica

JUNHO
Organização e correção de
projetos desenvolvidos em
laboratórios e avaliações.

Organização e revisão do
mater ial  de apoio v isando
atender as necessidades da
turma.

Reunião de Curso

JULHO
Acompanhamento dos alunos
faltantes e com dificuldades de
aprendizado.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação dessas lacunas.

Conselho de Classe Final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
SOUZA, Marco A F S; GOMES, Marcelo M; SOARES, Marcio V; CONCILIO, Ricardo in.Algoritmos e Lógica de Programação. 2 ed.
Cengage Learning. 2012.

PIVA, Dilermano Jr, Engelbrecht Angela de M., Nakamiti, Gilberto S. et al in. Algoritmos e Programação de Computadores. 1 ed.
Campus. 2012.

SHARP, J. Microsoft Visual C# 2013. 1 ed. Bookman. Porto Alegre. 2014.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Conversão de conceitos lógicos e da linguagem Portugol vista na disciplina de Técnicas de programação (TP) para algoritmos e
código em C#

06 a 08/05 - Semana Paulo Freire

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Após levantamento quinzenal das dificuldades de aprendizagem, propor revisão dos pontos importantes para o avanço do aluno. A
revisão objetivando a recuperação poderá ser realizada: com a participação da turma, oralmente e expositivamente; através da
proposta de aprendizagem por projetos em grupo; individualizada e com suporte de exercícios que proporcionem melhor
compreensão dos assuntos tratados.

IX – Identificação:
Nome do Professor: JEFFERSON RODRIGO SANTOS PEDRO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de forma contínua. Também está em
consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante do
exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: TADEU FERNANDO PIRAN

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


