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Código: 103 Município: MATÃO

Eixo Tecnológico: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE AUXILIAR EM DESIGN DE WEBSITES

Componente Curricular: MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE DADOS - GRUPO A

Série: 2ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 3

Professor: ANALDER MAGALHÃES HONÓRIO

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

➢ DESENVOLVER SISTEMAS E APLICAÇÕES WEB

➢ Demonstrar flexibilidade.

➢ Expressar-se por escrito.

➢ Expressar-se por imagens.

➢ Demonstrar criatividade.

➢ Demonstrar iniciativa.

➢ Modelar dados e operar aplicativos para banco de dados.

➢ Coletar dados.

➢ Modelar estrutura de banco de dados.

➢ DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE DADOS - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Contextualizar, investigar e desenvolver modelo para

aplicação em banco de dados, identificando as estruturas
modeladas com a utilização de softwares de diagramação.

1.1 Interpretar, modelar e criar estruturas de banco de dados
utilizando softwares de diagramação.

1. Estrutura de dados aplicada a banco de dados

2. Interpretar e desenvolver projeto de banco de dados. 2.1 Utilizar comandos SQL para realizar a administração e
gerenciamento de banco de dados

2. Tipos de armazenamento e métodos de acesso aos dados

3. DER – Diagrama Entidade Relacionamento

4. Instalação e configuração do banco de dados

4. MER – Modelo Entidade Relacionamento

5. MCD – Modelo Conceitual de Dados: (normalização: o
aplicação das formas normais)

5. Ambientes/ferramentas de gerenciamento de bancos de
dados

6. Permissões de acesso ao banco de dados

7. Linguagem SQL, comando dos grupos: (Data Manipulados
(DML); Data Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE DADOS - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e
Mês

➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 1. Estrutura de dados aplicada a banco
de dados

➢ Aula expositiva Aula prática no
laboratório de informática para fixar os
conceitos transmitidos

05/02 a 15/02

➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 1. Estrutura de dados aplicada a banco
de dados

➢ 3. DER – Diagrama Entidade
Relacionamento

➢ Aulas práticas

18/02 a 01/03

➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 1. Estrutura de dados aplicada a banco
de dados

➢ 2. Tipos de armazenamento e métodos
de acesso aos dados

➢ 3. DER – Diagrama Entidade
Relacionamento

➢ Aula expositiva

07/03 a 15/03

➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 4. MER – Modelo Entidade
Relacionamento

➢ Roteiro de estudos.
18/03 a 29/03

➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 3. DER – Diagrama Entidade
Relacionamento

➢ Aulas práticas
01/04 a 12/04

➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 4. MER – Modelo Entidade
Relacionamento

➢ 5. MCD – Modelo Conceitual de Dados:
(normalização: o aplicação das formas
normais)

➢ Aulas práticas

15/04 a 26/04

➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 5. MCD – Modelo Conceitual de Dados:
(normalização: o aplicação das formas
normais)

➢ Aula expositiva
29/04 a 10/05

➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 5. MCD – Modelo Conceitual de Dados:
(normalização: o aplicação das formas
normais)

➢ Aulas orientadas
13/05 a 24/05



➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 5. MCD – Modelo Conceitual de Dados:
(normalização: o aplicação das formas
normais)

➢ 5. MCD – Modelo Conceitual de Dados:
(normalização: o aplicação das formas
normais)

➢ Aula expositiva Aula prática no
laboratório de informática para fixar os
conceitos transmitidos

27/05 a 07/06

➢ 1.1 Interpretar, modelar e criar
estruturas de banco de dados utilizando
softwares de diagramação.

➢ 5. MCD – Modelo Conceitual de Dados:
(normalização: o aplicação das formas
normais)

➢ Aulas práticas
10/06 a 19/06

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 5. MCD – Modelo Conceitual de Dados:
(normalização: o aplicação das formas
normais)

➢ Aulas práticas
24/06 a 02/07

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 4. Instalação e configuração do banco
de dados

➢ Aula expositiva
24/07 a 02/08

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 5. Ambientes/ferramentas de
gerenciamento de bancos de dados

➢ Aula expositiva
07/08 a 16/08

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 6. Permissões de acesso ao banco de
dados

➢ Aulas orientadas
19/08 a 30/08

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 7. Linguagem SQL, comando dos
grupos: (Data Manipulados (DML); Data
Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))

➢ Aula expositiva
02/09 a 13/09

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 7. Linguagem SQL, comando dos
grupos: (Data Manipulados (DML); Data
Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))

➢ Aula expositiva
16/09 a 27/09

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 7. Linguagem SQL, comando dos
grupos: (Data Manipulados (DML); Data
Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))

➢ Aulas práticas
30/09 a 11/10

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 7. Linguagem SQL, comando dos
grupos: (Data Manipulados (DML); Data
Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))

➢ Aulas práticas
16/10 a 25/10

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 7. Linguagem SQL, comando dos
grupos: (Data Manipulados (DML); Data
Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))

➢ Aulas práticas
28/10 a 08/11

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 7. Linguagem SQL, comando dos
grupos: (Data Manipulados (DML); Data
Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))

➢ Aulas práticas
11/11 a 22/11

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 7. Linguagem SQL, comando dos
grupos: (Data Manipulados (DML); Data
Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))

➢ Aulas práticas
25/11 a 06/12



➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 7. Linguagem SQL, comando dos
grupos: (Data Manipulados (DML); Data
Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))

➢ Aulas práticas
09/12 a 13/12

➢ 2.1 Utilizar comandos SQL para
realizar a administração e gerenciamento
de banco de dados

➢ 7. Linguagem SQL, comando dos
grupos: (Data Manipulados (DML); Data
Definition Language (DDL); Data Control
Language (DCL))

➢ Aulas práticas
16/12 a 18/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE DADOS - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

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

➢ 1. Contextualizar, investigar e desenvolver
modelo para aplicação em banco de dados,
identificando as estruturas modeladas com a
utilização de softwares de diagramação.

➢ Prova Prática (Individual) ➢ Construção de Conceito. ➢  So luc ionar  exercíc ios propostos e
demonstrar conhecimento do tema

➢ Participação em Sala de Aula
➢ Disciplina

➢ Pontualidade.

➢ Interação e precisão no desenvolvimento
das atividades.

➢ Resolução de Exercícios
➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢ Modelar corretamente bancos de dados
utilizando o Modelo Entidade relacionamento.

➢ 2. Interpretar e desenvolver projeto de banco
de dados.

➢ Prova Prática (Individual) ➢ Construção de Conceito ➢  So luc ionar  exercíc ios propostos e
demonstrar conhecimento do tema

➢ Participação em Sala de Aula
➢ Disciplina

➢ Pontualidade.

➢ Interação e precisão no desenvolvimento
das atividades.

➢ Resolução de Exercícios
➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢  So luc ionar  exercíc ios propostos e
demonstrar conhecimento do tema
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE DADOS - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

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

Levantamento das deficiências
dos alunos para promover
recuperação

Preparação de material didático
para disponibilizar aos alunos.

R e u n i ã o d e C u r s o e
planejamento

MARÇO Reunião Conselho de Escola

ABRIL Avaliação de material para as
avaliações objetivas

C o n s e l h o d e c l a s s e
intermediário

MAIO Palestras da Semana Paulo
Freire Reunião de curso

JUNHO Visitas a centros de TI Avaliação de material para as
avaliações objetivas Reunião Conselho de Escola

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

AGOSTO Reunião de curso e Reunião de
Conselho de Escola

SETEMBRO

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

NOVEMBRO Reunião de curso e Reunião de
Conselho de Escola

DEZEMBRO Avaliação de material para
processo avaliativo dos alunos Conselho final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
DATE, C. J.: 'Introdução a Sistemas de Bancos de Dados'; Éditora: Campus – Tradução da 7ª Edição Americana.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. : ‘Sistemas de Banco de Dados’; Editora Pearson – 4ª Edição.

FURLAN, José David: ‘Modelagem de Negócios’; Editora: Makron Books.

KORTH, Henr F. ; SILBERSCHATZ, Abraham : Sistemas de Banco de Dados’; Editora: Makron Books.

MILANI, A. MySQL: Guia do usuário. Novatec, 2007.

MAJER, C. MySQL. Universidade Cidade De São Paulo, 2010.

NEVES, P. M. C.; RUAS, R. P. F. O Guia Prático do MYSQL. Centro Atlântico, 2005.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
06/05 a 10/05: Semana Paulo Freire e Semana da Enfermagem;

Atividade de Integração com a disciplina de Programação Web II

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Reutilização de critérios diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que medida as estratégias de recuperação adotadas
pelo docente tiveram êxito, a partir das competências e habilidades evidenciadas pelo discente a partir de então.

Os discentes com aproveitamento insatisfatório constituir-se-ão de atividades, recursos e metodologias diferenciadas e
individualizadas com a finalidade de eliminar e/ou reduzir a deficiência de aprendizagem que inviabilizou o desenvolvimento das
Competências

Revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e
gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo
sistemática de construção de conhecimento.

IX – Identificação:
Nome do Professor: ANALDER MAGALHÃES HONÓRIO

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: MARLI HELENICE GAIOTTO CAZARIM EL KADRE

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:
27/02/2019 - ANALDER MAGALHÃES HONÓRIO
15:42 - Parte 3 - Incluiu Procedimentos Didáticos;


