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I - EMENTA

Introdução ao sistema operacional Windows. Calculadora. Internet:  explorar dispositivos de buscas, sites

voltados para viagens, hospedagens, maps, opiniões dos consumidores, notícias, informativos, pesquisas em

geral. Introdução ao Word (Processador de Texto) para: Criação e edição de textos; Formatação de textos;

Tabelas; Introdução ao Excel (Planilha Eletrônica): Elaboração de Planilha Eletrônica, envolvendo fórmulas

matemáticas e funções básicas; Formatação de Células: Introdução ao PowerPoint, criação de slides, layouts,

transição e efeitos de animação.  Uso da Internet para: envio e recebimento de e-mails com mensagens e

arquivos anexos; pesquisas de conteúdos e imagens; armazenamento de arquivos “nas nuvens”.

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES

Competências Habilidades

Utilizar  funções  do  sistema  operacional

Windows.  Utilizar  os  recursos  do  programa

para edição de textos Word. Elaborar planilhas

eletrônicas  através  do  Excel.  Fazer

apresentações  através  do  programa

PowerPoint,  para  atender  às  demandas  da

profissão do Auxiliar de Hotelaria. Utilizar os

recursos  da  Internet  como  e-mail,

armazenamento de dados em nuvem, pesquisas

e outros aplicativos.

Utilizar aplicativos de informática gerais e específicos para
gerenciamento  das  atividades  na  área  hoteleira.   Utilizar
programas específicos para a área.  Alimentar os sistemas
que  possuem sistemas  de  cadastro  de  clientes.  Organizar
dados  de  fornecedores,  elaborar  gráficos  pertinentes  a
demanda de temporada e hospedagens; elaborar relatórios.
Pesquisas voltadas aos preços e serviços da concorrência,
utilizando a Internet como fonte de Pesquisa. 
Elaborar  formulas  e  funções,  tabular  e  analisar  grandes
volumes de informações, indicadores e também relacionar
os  dados  coletados  entre  si,  para  gerar  resultados  que
possibilitem análise e até tomada de decisão.

III – BASES TECNOLÓGICAS

Operação do sistema operacional Windows. Operação de programa para edição de textos (Word). Normas da
ABNT para apresentação de documentos. Operação de programa para elaboração de planilhas eletrônicas
(Excel). Operação de programa para criação de apresentação de slides (Power Point). Procedimentos para
utilização da Internet.
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IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO

Aulas  teóricas  e  práticas  no  laboratório  de  informática.  Uso  de  computadores.  Lousa,  trabalhos  com
exposição de textos e apostilas para criação de ambiente para aprendizado. Utilização do Computador para a
visão e compreensão de sua operacionalidade e do uso do sistema operacional  e aplicativos de planilha
eletrônica  e  Data  Show  para  demonstração  de  exemplos.  Uso  de  avaliação  como  forma  e  reforço  de
aprendizagem.

V – RECURSOS NECESSÁRIOS

Lousa, pincéis para quadro branco, projetor, material impresso e digitalizado, computadores com sistema
operacional Windows, aplicativos de escritório e Internet.

VI - AVALIAÇÃO

1. Avaliação Diagnóstica:
Desenvolvimento de uma atividade diagnóstica com a finalidade de identificar as capacidades e deficiências
dos alunos em relação ao uso de computadores.
Cada aluno será questionado sobre seus conhecimentos e habilidades em informática com o objetivo de
conhecer o nível de cada aluno, para não ocorrer de algum aluno fazer alguma atividade prática sem ter um
conhecimento mínimo necessário. No caso de não ter conhecimentos ele será devidamente instruído.

2. Avaliação Formativa:
A avaliação será contínua e cumulativa podendo ocorrer atividades avaliativas para complementar as notas,
serão 3 notas atribuídas ao longo do semestre.

3. Avaliação Somativa (Final)
Durante o curso os alunos serão avaliados por meio de atividades práticas que serão convertidas em nota.
Essas atividades serão referentes a conteúdos abordados no decorrer do curso, proposto nesse plano de aula.
O  objetivo  dessa  avaliação  é  verificar  se  o  aluno  adquiriu  os  conhecimentos  básicos  necessários  para
utilização de um computador e os programas descritos acima de maneira satisfatória e autônoma.
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA

01
Apresentação geral, construção do 
Acordo Pedagógico.  Sistema 
Operacional.

Apresentação geral do professor, da disciplina, do curso. 
Construção do acordo pedagógico, definições gerais. Área 
de trabalho, calculadora, pastas.

2
Introdução ao editor de textos e 
apresentação do Teclado.

Digitação e formatação de texto (negrito, itálico, 
sublinhado, alinhamento de texto, acentuação e prática de 
utilização das teclas Shift e Ctrl). Digitação
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3 Criação e edição de texto. 

Demonstração das funcionalidades de formatação e edição 
do Word. Espaçamento entre linhas, alteração cor, tamanho 
e fonte seguida os alunos praticam através de exercícios. 
Digitação

4
Introdução Internet.
Word: copiar e colar.

Conceitos dos serviços de internet. E-mail, pesquisas, 
aplicativos do Google. Copiar e colar textos e imagens para 
o Word. Digitação.

5
Atividade prática de fixação do 
Conteúdo de Word. 

Demonstração dos recursos de inserção e edição de 
cabeçalho, rodapé, margens, orientação do texto, tabela, 
numeração de páginas. Atividade Prática. 

6
Atividade prática de fixação do 
Conteúdo de Word. 

Criação de currículo. Os alunos criam cada um o seu 
currículo com seus dados pessoais.  Atividade avaliativa

7
Internet: Criação de e-mail. Uso do 
correio eletrônico. Sites em geral

Envio e recebimento de mensagens.  Acesso e pesquisas em 
sites notícias, empregos, entretenimento.

8 Internet Acesso a sites, pesquisas, entretenimento, noticias

9
Introdução ao PowerPoint. Criação e 
edição de apresentação de slides 

Criação de uma apresentação em branco; Organização de 
Slides; Inserção e edição de formas. Acesso à Internet para 
capturar imagens e textos para os slides.

10
Apresentação de Slides. Elaboração de apresentação de slides utilizando os recursos 

do programa.  Tema a combinar com a classe.

11
Apresentação de Slides Elaboração de apresentação de slides utilizando os recursos 

do programa.

12 Apresentação de Slides
Trabalho avaliativo individual - criação de apresentação de 
slides

13
Introdução ao Excel. Criação e 
edição de planilha.

Conceito de Planilhas e células. Limites da planilha; 
Inserção e nomeação de planilhas; Formatação de células, 
preenchimento de séries; Inserção de bordas.  Visualização 
de impressão. Fórmulas básicas com operadores 
matemáticos. 

14
Formatação de Células.  Fórmulas Exercícios explorando fórmulas matemáticas e funções 

soma, media, máximo, mínimo.

15
Fórmulas matemáticas e funções 
básicas. 

Exercícios envolvendo porcentagens

16
Fórmulas matemáticas e funções 
básicas. 

Referência absoluta ($).  Exercícios 

17 Função lógica Função SE.  Exercícios

18
Fórmulas matemáticas e funções 
básicas. Gráficos e Função Lógica.

Função: SE simples.  Gráficos

19 Avaliação. Atividade avaliativa.

20 Revisão / recuperação Exercícios

21 Revisão / recuperação Atividade avaliativa para recuperação.

Assinatura do(s) docentes(s) Assinatura POA Assinatura da Orientadora Pedagógica

Ana Flávia G. Bassi Ricardo A. Bueno Ana Regina Pinheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SME/FUMEC
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CAMPINAS-

" PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS"

DATA: DATA: DATA:


