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Código: 103 Município: MATÃO
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Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE PROGRAMADOR DE COMPUTADORES

Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO WEB II - GRUPO B

Módulo: 2º MÓDULO - B C. H. Semanal: 5

Professor: AMANDA CAROLINA DA CUNHA

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

➢ Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações.

➢ Fortalecer a persistência e o interesse na resolução de situações-problema.

➢ Incentivar a criatividade.

➢ Planejar Projetos de Sistemas para Web.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO WEB II - GRUPO B Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Desenvolver sistemas para internet utilizando persistência

em banco de dados, interface com o usuário e
programação em lado servidor.

1.1 Codificar software em linguagem para web. 1. Introdução a scripts lado servidor

1.2 Utilizar banco de dados relacionais para persistência dos
dados.

2. Variáveis e tipos de dados

1.3 Utilizar interface baseada em navegador para interação
com usuário.

3. Comunicação entre navegador e aplicação

4. Persistência em banco de dados

5. Modularização e organização dos programas
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO WEB II - GRUPO B Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Codificar software em linguagem para web. ➢ 1. Introdução a scripts lado servidor ➢ Aula expositiva em laboratório de informática seguida
de prática do conhecimento adquirido.

05/02 a 15/02

➢ 1.1 Codificar software em linguagem para web. ➢ 2. Variáveis e tipos de dados ➢ Aula expositiva em laboratório de informática seguida
de prática do conhecimento adquirido.

18/02 a 01/03

➢ 1.2 Utilizar banco de dados relacionais para
persistência dos dados.

➢ 2. Variáveis e tipos de dados ➢ Aula expositiva em laboratório de informática seguida
de prática do conhecimento adquirido.

07/03 a 15/03

➢ 1.1 Codificar software em linguagem para web. ➢ 2. Variáveis e tipos de dados ➢ Aula expositiva em laboratório de informática seguida
de prática do conhecimento adquirido.

18/03 a 29/03

➢ 1.2 Utilizar banco de dados relacionais para
persistência dos dados.

➢ 3. Comunicação entre navegador e aplicação ➢ Aula expositiva em laboratório de informática seguida
de prática do conhecimento adquirido.

01/04 a 12/04

➢ 1.2 Utilizar banco de dados relacionais para
persistência dos dados.

➢ 3. Comunicação entre navegador e aplicação ➢ Aula expositiva em laboratório de informática seguida
de prática do conhecimento adquirido.

15/04 a 26/04

➢ 1.1 Codificar software em linguagem para web.

➢ 1.2 Utilizar banco de dados relacionais para
persistência dos dados.

➢ 2. Variáveis e tipos de dados

➢ 3. Comunicação entre navegador e aplicação

➢ Início de projeto utilizando conhecimento adquirido.

➢ Aula expositiva em laboratório de informática seguida
de prática do conhecimento adquirido.

29/04 a 10/05

➢ 1.1 Codificar software em linguagem para web.

➢ 1.2 Utilizar banco de dados relacionais para
persistência dos dados.

➢ 2. Variáveis e tipos de dados

➢ 3. Comunicação entre navegador e aplicação

➢ Aula prátcica em laboratório de informática.

➢ Prosseguimento do projeto utilizando conhecimento
adquirido.

13/05 a 24/05

➢ 1.3 Utilizar interface baseada em navegador para
interação com usuário.

➢ 3. Comunicação entre navegador e aplicação ➢ Aula expositiva

➢ Prosseguimento do projeto utilizando conhecimento
adquirido.

27/05 a 07/06

➢ 1.2 Utilizar banco de dados relacionais para
persistência dos dados.

➢ 1.3 Utilizar interface baseada em navegador para
interação com usuário.

➢ 4. Persistência em banco de dados

➢ 5. Modularização e organização dos programas

➢ Aula expositiva

➢ Aula prática com exercícios

➢ Prosseguimento do projeto utilizando conhecimento
adquirido.

10/06 a 19/06

➢ 1.2 Utilizar banco de dados relacionais para
persistência dos dados.

➢ 1.3 Utilizar interface baseada em navegador para
interação com usuário.

➢ 3. Comunicação entre navegador e aplicação

➢ 4. Persistência em banco de dados

➢ 5. Modularização e organização dos programas

➢ Prosseguimento do projeto utilizando conhecimento
adquirido.

24/06 a 28/06



➢ 1.1 Codificar software em linguagem para web.

➢ 1.2 Utilizar banco de dados relacionais para
persistência dos dados.

➢ 1.3 Utilizar interface baseada em navegador para
interação com usuário.

➢ 3. Comunicação entre navegador e aplicação

➢ 4. Persistência em banco de dados

➢ 5. Modularização e organização dos programas

➢ Retomada do conhecimento adquirido durante o curso,
correção do projeto em sala de aula e esclarecimentos de
dúvidas.

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

Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO WEB II - GRUPO B Módulo: 2º MÓDULO

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

➢ 1. Desenvolver sistemas para internet
utilizando persistência em banco de dados,
interface com o usuário e programação em lado
servidor.

➢ Participação em projeto em sala de aula. ➢ Clareza, coesão e coerência ➢ Desenvolver o projeto proposto em sala de
aula sem atrazos.

➢ Avaliação prática individual ➢ Clareza, coesão e coerência

➢ Desempenho prático que evidencie que o
aluno saiba identificar como identificar e usar
plataformas e ferramentas que o auxiliarão na
vida profissional



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: PROGRAMAÇÃO WEB II - GRUPO B Módulo: 2º 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

Interação com o aluno, atenção
ind iv idua l ,  p r inc ipa lmente
àqueles que se mostrarem com
mais dificulade.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem.

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião de planejamento

MARÇO

Interação com o aluno, atenção
ind iv idua l ,  p r inc ipa lmente
àqueles que se mostrarem com
mais dificulade.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem.

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião Pedagógica.

ABRIL

Interação com o aluno, atenção
ind iv idua l ,  p r inc ipa lmente
àqueles que se mostrarem com
mais dificulade.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem.

Ap l i cação  e  co r reção  de
avaliação.

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar

Reunião de Curso e Conselho
de Classe.

MAIO

Interação com o aluno, atenção
ind iv idua l ,  p r inc ipa lmente
àqueles que se mostrarem com
mais dificulade.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem.

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião de Curso e Conselho
de Classe.

JUNHO

Interação com o aluno, atenção
ind iv idua l ,  p r inc ipa lmente
àqueles que se mostrarem com
mais dificulade.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem.

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião de curso.

JULHO

Interação com o aluno, atenção
ind iv idua l ,  p r inc ipa lmente
àqueles que se mostrarem com
mais dificulade.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem.

Ap l i cação  e  co r reção  de
avaliação.

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar..

Conselho de classe e Reunião
de curso.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Use a Cabeça HTML com CSS e XHTML - Alta Books - Eric Freeman; Criando Sites com HTML: Sites de Alta Qualidade com HTML
e CSS- Novatec - AURICIO SAMY SILVA; Profissional Padrões de Projetos com CSS e HTML- Alta Books - MICHAEL BOWERS.

Sites: getbootstrap.com (Bootstrap), consultando a documentação do tema da aula; www.w3c.com (W3C), consultando os padrões
abordando seus aspectos principais como interação com usuário.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
06 a 10 de Maio: Semana Paulo Freire

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Projetos para serem desenvolvidos em sala de aula.

Provas escritas e práticas individuais

Exercícios em sala de aula

Exercícios em laboratório

IX – Identificação:
Nome do Professor: AMANDA CAROLINA DA CUNHA

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:


