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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.

➢ Instalar, codificar, compilar e documentar websites e sistemas de informação para Internet.

➢ A – PROJETAR SISTEMAS E APLICAÇÕES: Definir critérios de navegação em websites; Definir interface gráfica de
comunicação e interatividade; Dimensionar vida útil de websites.

➢ B – DESENVOLVER SISTEMAS E APLICAÇÕES WEB: Aplicar critérios de navegação em sistemas e aplicações web; Aplicar os
padrões W3C (Word Wide Web Consortium).

➢ F – PLANEJAR ETAPAS E AÇÕES DE TRABALHO: Reunir-se com equipe de trabalho ou cliente; Definir padronizações de
websites; Especificar atividades e tarefas; Distribuir tarefas.

➢ G – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Aplicar os padrões W3C; Trabalhar em equipe.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: PROJETO DE APLICAÇÕES PARA WEB - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Modelar aplicações web respeitando os padrões sugeridos

pela World Wide Web Consortium (W3C) abordando seus
aspectos principais como interação com usuário.

1.1 Conhecer os padrões para a criação e a interpretação dos
conteúdos para a web, desenvolvido pela W3C.

1. Definição do cliente

2. Desenvolver, aprimorar e publicar um sistema web de
acordo com a análise de requisitos.

1.2 Identificar as necessidades dos usuários e propor o
desenvolvimento de um website.

2. Roteiro de entrevista

1.3 Identificar técnicas eficientes de comunicação do
desenvolvimento de websites.

3. Entrevista com o cliente

2.1 Utilizar técnicas de modelagem de dados. 4. Tabulação de dados

2.2 Aplicar as técnicas de modularização, especificação e
verificação de websites.

5. Análise previa do leiaute do site de acordo com a
necessidade do cliente

2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao desenvolvimento de
websites.

6. Critérios de navegabilidade

2.4 Entender a orientação a objetos na construção de
websites.

7. Protótipos para escolha e aprovação do cliente

8. Definição da estrutura do banco de dados

9. Elaboração do leiaute

10. Definição da estrutura do site: navegabilidade

11. Desenvolvimento do banco de dados

12. Integração entre o site e o banco de dados

13. Desenvolvimento de manual administrativo

14. Criação da polí t ica de implantação: instalação,
configuração e treinamento; definição do plano de
hospedagem e publicação na Internet.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: PROJETO DE APLICAÇÕES PARA WEB - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

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

➢ 1.1 Conhecer os padrões para a
criação e a interpretação dos conteúdos
para a web, desenvolvido pela W3C.

➢ 1. Definição do cliente ➢ Aula expositiva seguida de exercícios
teóricos. 05/02 a 15/02

➢ 1.2 Identificar as necessidades dos
usuários e propor o desenvolvimento de
um website.

➢ 2. Roteiro de entrevista ➢ Aula expositiva seguida de prática das
atividades demonstradas. 18/02 a 01/03

➢ 1.3 Identificar técnicas eficientes de
comunicação do desenvolvimento de
websites.

➢ 3. Entrevista com o cliente

➢ 4. Tabulação de dados

➢ 5. Análise previa do leiaute do site de
acordo com a necessidade do cliente

➢ Aula expositiva seguida de prática das
atividades demonstradas.

07/03 a 15/03

➢ 2.1 Utilizar técnicas de modelagem de
dados.

➢ 4. Tabulação de dados ➢ Aula expositiva seguida de prática das
atividades demonstradas.

➢ Aula prática no laboratório de
invormática, desenvolvendo habilidades e
conhecimentos adquiridos.

18/03 a 29/03

➢ 2.1 Utilizar técnicas de modelagem de
dados.

➢ 6. Critérios de navegabilidade ➢ Aula expositiva, retomando o assunto
da aula anterior, promovendo a
Recuperação Contínua, com a utilização
da lousa e/ou Datashow.

➢ Aula expositiva seguida de prática das
atividades demonstradas.

01/04 a 12/04

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 7. Protótipos para escolha e aprovação
do cliente

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow. 15/04 a 26/04

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 7. Protótipos para escolha e aprovação
do cliente

➢ Aula prática, desenvolvendo
conhecimentos adquiridos. 29/04 a 10/05

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 8. Definição da estrutura do banco de
dados

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Aula expositiva seguida de prática das
atividades demonstradas.

13/05 a 24/05



➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 8. Definição da estrutura do banco de
dados

➢ Aula expositiva, retomando o conteúdo
da aula anterior, suscitando a
Recuperação Contínua, com a utilização
do Quadro Negro.

➢ Aula expositiva seguida de prática das
atividades demonstradas.

27/05 a 07/06

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 9. Elaboração do leiaute ➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

10/06 a 19/06

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 10. Definição da estrutura do site:
navegabilidade

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Aula expositiva seguida de prática das
atividades demonstradas.

24/06 a 02/07

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 10. Definição da estrutura do site:
navegabilidade

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

24/07 a 02/08

➢ 1.3 Identificar técnicas eficientes de
comunicação do desenvolvimento de
websites.

➢ 2.1 Utilizar técnicas de modelagem de
dados.

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 10. Definição da estrutura do site:
navegabilidade

➢ 11. Desenvolvimento do banco de
dados

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

07/08 a 16/08

➢ 1.3 Identificar técnicas eficientes de
comunicação do desenvolvimento de
websites.

➢ 2.1 Utilizar técnicas de modelagem de
dados.

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 10. Definição da estrutura do site:
navegabilidade

➢ 11. Desenvolvimento do banco de
dados

➢ 12. Integração entre o site e o banco de
dados

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

➢ Aula expositiva, retomando o tema da
aula anterior, a fim de promover a
Recuperação Contínua, com a utilização
da lousa e/ou Datashow.

19/08 a 30/08

➢ 2.1 Utilizar técnicas de modelagem de
dados.

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 10. Definição da estrutura do site:
navegabilidade

➢ 11. Desenvolvimento do banco de
dados

➢ 12. Integração entre o site e o banco de
dados

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

02/09 a 13/09



➢ 2.1 Utilizar técnicas de modelagem de
dados.

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 10. Definição da estrutura do site:
navegabilidade

➢ 11. Desenvolvimento do banco de
dados

➢ 12. Integração entre o site e o banco de
dados

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

16/09 a 27/09

➢ 2.1 Utilizar técnicas de modelagem de
dados.

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 11. Desenvolvimento do banco de
dados

➢ 12. Integração entre o site e o banco de
dados

➢ 13. Desenvolvimento de manual
administrativo

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

30/09 a 11/10

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 9. Elaboração do leiaute

➢ 10. Definição da estrutura do site:
navegabilidade

➢ 11. Desenvolvimento do banco de
dados

➢ 12. Integração entre o site e o banco de
dados

➢ 13. Desenvolvimento de manual
administrativo

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

16/10 a 25/10

➢ 2.1 Utilizar técnicas de modelagem de
dados.

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 2.4 Entender a orientação a objetos na
construção de websites.

➢ 9. Elaboração do leiaute

➢ 10. Definição da estrutura do site:
navegabilidade

➢ 11. Desenvolvimento do banco de
dados

➢ 12. Integração entre o site e o banco de
dados

➢ 13. Desenvolvimento de manual
administrativo

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

28/10 a 08/11

➢ 2.1 Utilizar técnicas de modelagem de
dados.

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 2.4 Entender a orientação a objetos na
construção de websites.

➢ 10. Definição da estrutura do site:
navegabilidade

➢ 11. Desenvolvimento do banco de
dados

➢ 12. Integração entre o site e o banco de
dados

➢ 13. Desenvolvimento de manual
administrativo

➢ 14. Criação da política de implantação:
instalação, configuração e treinamento;
definição do plano de hospedagem e
publicação na Internet.

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

11/11 a 22/11



➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 2.4 Entender a orientação a objetos na
construção de websites.

➢ 12. Integração entre o site e o banco de
dados

➢ 13. Desenvolvimento de manual
administrativo

➢ 14. Criação da política de implantação:
instalação, configuração e treinamento;
definição do plano de hospedagem e
publicação na Internet.

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

25/11 a 06/12

➢ 2.2 Aplicar as técnicas de
modularização, especificação e verificação
de websites.

➢ 2.3 Utilizar ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de websites.

➢ 2.4 Entender a orientação a objetos na
construção de websites.

➢ 12. Integração entre o site e o banco de
dados

➢ 13. Desenvolvimento de manual
administrativo

➢ 14. Criação da política de implantação:
instalação, configuração e treinamento;
definição do plano de hospedagem e
publicação na Internet.

➢ Aula expositiva com a utilização da
lousa e/ou Datashow.

➢ Aula expositiva, retomando o conteúdo
da aula anterior, suscitando a
Recuperação Contínua, com a utilização
do Quadro Negro.

➢ Aula prática em laboratório de
informática, desenvolvendo habilidades e
conheminetos adquiridos.

09/12 a 13/12

➢ 2.4 Entender a orientação a objetos na
construção de websites.

➢ 14. Criação da política de implantação:
instalação, configuração e treinamento;
definição do plano de hospedagem e
publicação na Internet.

➢ Aula expositiva, retomando o tema da
aula anterior, propiciando a Recuperação
Contínua, com a utilização do Quadro
negro.

➢ Aula expositiva com a utilização do
Datashow, apresentando os
conhecimentos em questão.

16/12 a 18/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: PROJETO DE APLICAÇÕES PARA WEB - GRUPO A Série: 3ª SÉRIE

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

➢ 1. Modelar aplicações web respeitando os
padrões sugeridos pela World Wide Web
Consortium (W3C) abordando seus aspectos
principais como interação com usuário.

➢ Prova prática em grupo

➢ Coerência

➢ Coesão

➢ Crompreensão

➢ Trabalho em Equipe

➢ Participação no trabalho em equipe,
desenvolvendo o que foi solicitado.

➢ Trabalho prático em grupo

➢ Trabalho em Equipe

➢ Coerência

➢ Coesão

➢ Crompreensão

➢ Participação no trabalho em equipe,
desenvolvendo o que foi solicitado.

➢ Exercícios em sala de aula

➢ Coerência

➢ Coesão

➢ Crompreensão

➢  P a r t i c i p a ç ã o  e m  s a l a  d e  a u l a ,
desenvolvendo o que foi solicitado.

➢ 2. Desenvolver, aprimorar e publicar um
sistema web de acordo com a análise de
requisitos.

➢ Prova prática em grupo

➢ Trabalho em Equipe

➢ Coerência

➢ Coesão

➢ Crompreensão

➢ Participação no trabalho em equipe,
desenvolvendo o que foi solicitado.

➢ Trabalho prático em grupo

➢ Trabalho em Equipe

➢ Coerência

➢ Coesão

➢ Crompreensão

➢ Participação no trabalho em equipe,
desenvolvendo o que foi solicitado.

➢ Exercícios em sala de aula

➢ Coerência

➢ Coesão

➢ Crompreensão

➢  P a r t i c i p a ç ã o  e m  s a l a  d e  a u l a ,
desenvolvendo o que foi solicitado.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: PROJETO DE APLICAÇÕES PARA WEB - GRUPO A Série: 3ª 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 In te ração com o a luno e
atenção individual.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião de planejamento

MARÇO In te ração com o a luno e
atenção individual.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião Pedagógica.

ABRIL

In te ração com o a luno e
atenção individual, reforçada
quando  ap resen tação  de
dificuldades.

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

In te ração com o a luno e
atenção individual, reforçada
quando  ap resen tação  de
dificuldades.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião Pedagógica.

JUNHO

In te ração com o a luno e
atenção individual, reforçada
quando  ap resen tação  de
dificuldades.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião de curso

JULHO

In te ração com o a luno e
atenção individual, reforçada
quando  ap resen tação  de
dificuldades.

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.

AGOSTO

In te ração com o a luno e
atenção individual, reforçada
quando  ap resen tação  de
dificuldades.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião Pedagógica.

SETEMBRO

In te ração com o a luno e
atenção individual, reforçada
quando  ap resen tação  de
dificuldades.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

OUTUBRO

In te ração com o a luno e
atenção individual, reforçada
quando  ap resen tação  de
dificuldades.

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.



NOVEMBRO

In te ração com o a luno e
atenção individual, reforçada
quando  ap resen tação  de
dificuldades.

Recuperação contíua para
alunos com problemas de
aprendizagem

Preparo de slides de aulas e
material de acompanhamento
escolar.

Reunião Pedagógica.

DEZEMBRO

In te ração com o a luno e
atenção individual, reforçada
quando  ap resen tação  de
dificuldades.

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 (final).
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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

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

Integração da Disciplina com a Disciplina de Aplicativos para Web. Projeto sendo elaborado pelos professores de ambas as
comptências.

De 15 a 19 de fevereiro – Programa de Integração entre alunos, professores e coordenadores.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
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 visadas neste componente curricular. Para isso, serão realizadas: 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 sistemático da construção do conhecimento.

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.

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: MARLI HELENICE GAIOTTO CAZARIM EL KADRE

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


