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Módulo: 1º MÓDULO - A C. H. Semanal: 2,5

Professor: LUIZ FERNANDO SABINO DE OLIVEIRA

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

➢ Desenvolver programas de computador, utilizando princípios de boas práticas.

➢ Realizar versionamento no desenvolvimento de programas.

➢ Verificar usabilidade no desenvolvimento de programas.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Elaborar sistemas aplicando princípios e paradigmas de

programação.
1.1 Codificar programas, utilizando técnica de programação

estruturada.
1. Princípios de programação: Linguagens de programação e

códigos fonte, objeto e executável; Paradigmas de
programação; Conceitos de usabilidade de sistemas.

1.2 Depurar e versionar programas, utilizando ambiente de
desenvolvimento integrado.

2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente integrado
de desenvolvimento (IDE); Editor de código - navegação;
completar comandos; coloração de sintaxe; marcas de
erro. Compilação, empacotamento e distribuição (build
and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

3. Verificação e depuração de código: Execução passo a
passo; Criação de pontos de interrupção (breakpoints);
Visualização de valores de variáveis em tempo de
execução; Pilha de chamadas (call stack); Interpretação
de informações detalhadas sobre exceções.

4. Versionamento e colaboração: Conceitos de controle de
versão e gestão de código fonte; Software livre e
colaboração com repositórios remotos; Criação de
repositórios locais e remotos; Envio (commit) e resgate de
versões, checkin e checkout; •Controle de usuários para o
desenvolvimento colaborativo; Ramificação (branch),
comparação (diff) e mesclagem (merge).

5. Práticas de programação: Esti lo de codif icação,
indentação, legibilidade, comentários; Refatoração;
Programação em par; Testes unitários
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

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

05/02 a 15/02

➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

➢ 5. Práticas de programação: Estilo de codificação,
indentação, legibilidade, comentários; Refatoração;
Programação em par; Testes unitários

➢ Aula prática com o uso do Portugol Studio. Resolução
de exercícios com tipos de dados.

18/02 a 01/03



➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

➢ 5. Práticas de programação: Estilo de codificação,
indentação, legibilidade, comentários; Refatoração;
Programação em par; Testes unitários

➢ Estudo dirigido sobre tipos de dados e operações
lógicas no Portugol Studio

07/03 a 15/03

➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

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

18/03 a 29/03

➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

➢ Aula dialogada sobre Estruturas de decisão e uso de
bibliotecas especiais no Portugol Studio

01/04 a 12/04

➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

➢ Aula por projetos: Estruturas de decisão

15/04 a 26/04



➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

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

29/04 a 10/05

➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

➢ Aula prática com Estruturas de repetição. Resolução de
exercícios

13/05 a 24/05

➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

➢ Estudo dirigido com Estruturas de repetição. Aula
prática.

27/05 a 07/06

➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1. Princípios de programação: Linguagens de
programação e códigos fonte, objeto e executável;
Paradigmas de programação; Conceitos de usabilidade de
sistemas.

➢ 2. Ferramentas para o desenvolvimento: Ambiente
integrado de desenvolvimento (IDE); Editor de código -
navegação; completar comandos; coloração de sintaxe;
marcas de erro. Compilação, empacotamento e distribuição
(build and deploy); Bibliotecas, frameworks e gestão de
dependências; Modularização e organização em projetos
de programas e sistemas.

➢ Aula expositiva sobre vetores. Resolução de exercícios.

10/06 a 19/06

➢ 1.2 Depurar e versionar programas, utilizando ambiente
de desenvolvimento integrado.

➢ 3. Verificação e depuração de código: Execução passo
a passo; Criação de pontos de interrupção (breakpoints);
Visualização de valores de variáveis em tempo de
execução; Pilha de chamadas (call stack); Interpretação de
informações detalhadas sobre exceções.

➢ Aula expositiva sobre depuração de código. Estudo de
casos.

24/06 a 28/06



➢ 1.1 Codificar programas, utilizando técnica de
programação estruturada.

➢ 1.2 Depurar e versionar programas, utilizando ambiente
de desenvolvimento integrado.

➢ 4. Versionamento e colaboração: Conceitos de controle
de versão e gestão de código fonte; Software livre e
colaboração com repositórios remotos; Criação de
repositórios locais e remotos; Envio (commit) e resgate de
versões, checkin e checkout; •Controle de usuários para o
desenvolvimento colaborativo; Ramificação (branch),
comparação (diff) e mesclagem (merge).

➢ Estudo dirigido sobre versionamento. Aula prática com
Git.

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

Componente Curricular: TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO - GRUPO B Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Elaborar sistemas aplicando princípios e
paradigmas de programação.

➢ Prova Prática

➢ Construção de Conceito

➢ Compreensão

➢ Organização

➢ Habilidade na manipulação das ferramentas

➢ Compreensão de conceitos e elaboração de
textos.

➢ Exercícios para fixação

➢ Construção de Conceito

➢ Compreensão

➢  Con t rução  de  conce i t os  t eó r i cos
apresentados.

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

➢ Participação em sala de aula ➢ Assiduidade ➢ Comparecer as aulas
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO - 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 do componente
curr icular,  metodologia de
e n s i n o ,  h a b i l i d a d e s  e
competências

Reunião de p lanejamento;
Reunião Pedagócica

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.

Reun ião  do  Conse lho  de
Escola. Reunião Pedagógica

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

Organização e correção de
projetos desenvolvidos em
laboratórios e avaliações.

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

MAIO
Acompanhamento dos alunos
faltantes e com dificuldades de
aprendizado.

Organização e correção de
projetos desenvolvidos em
laboratórios e avaliações.

Reunião Pedagógica

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

Reunião de Curso

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

Organização e correção de
projetos desenvolvidos em
laboratórios e avaliações.

Reunião Pedagógica; Conselho
Final.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de programação / José Augusto N. G. Manzano, Jayr Figueiredo de Oliveira . - São Paulo:
Érica, 1996.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
De 06/05 à 10/05 - Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem

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: LUIZ FERNANDO SABINO DE OLIVEIRA

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Nome do Coordenador: TADEU FERNANDO PIRAN

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


