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I - EMENTA 

Desenvolver pensamento lógico para interpretação dos dados. Solucionar problemas criando algoritmos 

simples e claros. Documentar a representação gráfica do algoritmo com diagrama de blocos, utilizando 

simbologia padronizada. Estar ciente da necessidade de reavaliar e otimizar o algoritmo. Relacionar-se com 

outros profissionais para participação no desenvolvimento da programação de sistemas informatizados. 

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

Competências Habilidades 

Utilizar o computador e as ferramentas necessárias 

para o desenvolvimento de algoritmos.  

Identificar e interpretar os recursos lógicos de 

programação em uma sequência de ações (algoritmo) 

para solucionar um problema computacional. 

Utilizar os recursos da Internet, como e-mail, 

pesquisa, “nuvem”.  Pesquisar alternativas e 

diagnosticar problemas na lógica computacional. 

Entender um problema e pensar em uma solução para 

ser resolvida através do computador. Colher 

informações para criar um algoritmo. 

Fazer a diagramação de algoritmos e sua construção 

em português estruturado. Domínio de ferramentas 

para construção de diagramas e para digitação, edição 

e revisão dos algoritmos. Saber executar algoritmos no 

computador, criado no português estruturado. 

Elaborar e executar teste de mesa para verificar a 

funcionalidade do algoritmo. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Sistema Operacional MS Windows/outros. Software para diagramar algoritmos como StarUML, Word, entre 

outros. Software para executar algoritmos como o VisualG. Software de elaboração de apresentação eletrônica: 

MS PowerPoint. Navegador de Internet: Google Chrome. Serviços online de e-mail: Gmail, Yahoo, Hotmail, 

Live, Outlook, entre outros. Uso do serviço de “nuvem” na Internet. Uso de sites para desenvolvimento da 

lógica de programação como http://www.code.org. 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aulas teóricas e práticas no laboratório de informática. Exposição de conteúdos através da lousa e também de 

Datashow. Utilização de apostilas para criação de ambiente para aprendizado. Utilização do Computador para 

a visão e compreensão de sua operacionalidade e interpretação dos algoritmos feitos através de diagramas e 

em português estruturado.  Revisão dos conteúdos durante o curso.  Uso de avaliação como forma e reforço de 

aprendizagem. Atividades extras para reforço e recuperação. 
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V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, pincéis para quadro branco, Datashow, material impresso e digitalizado, computadores com sistema 

operacional Windows, Software (livre) VisualG e Internet. 

VI - AVALIAÇÃO 

1. Avaliação de Impacto (inicial): 

Desenvolvimento de uma atividade diagnóstica com a finalidade de identificar as capacidades e deficiências 

dos alunos em relação ao uso de computadores e conhecimentos prévios. 

Cada aluno será questionado sobre seus conhecimentos e habilidades em informática com o objetivo de 

conhecer o nível de cada aluno. 

2. Avaliação Formativa (durante o desenvolvimento das situações de aprendizagem): 

Trabalhos, avaliações com questões dissertativas e questões com alternativas. 

No início de cada aula será feito um resgate do conteúdo da aula anterior e resolução de exercícios propostos 

e/ou exploração de pesquisa sobre assunto para complementar o conteúdo, com a finalidade de identificar em 

quais assuntos os alunos estão tendo maior dificuldade e o que precisa ser melhorado. 

Os alunos serão motivados a participarem das atividades na sala de aula, e essa participação será uma forma 

de avaliação. Além da participação serão igualmente observados: a comunicação, a solidariedade e o respeito 

com os colegas, a qualidade dos trabalhos feitos, o comprometimento e o trabalho em equipe. 

3. Avaliação Somativa (ao final do desenvolvimento durante o período): 

Durante o curso os alunos serão avaliados por meio de atividades práticas que resultarão em nota. Estas 

atividades serão referentes a conteúdos abordados no decorrer do curso, proposto neste plano de aula. 

O objetivo desta avaliação é verificar se o aluno adquiriu os conhecimentos básicos necessários para entender 

um problema computacional e ser capaz de elaborar um algoritmo para ser executado no computador, 

utilizando os conceitos de lógica, tão necessários no desenvolvimento de programas. 

Para a composição da nota final serão observados os itens das avaliações formativas. 

 

Observação: 

Serão realizadas três avaliações para verificação do aprendizado para complementar as notas obtidas durante 

todo o período. 
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01 

Apresentação da Disciplina; Apresentação do 

professor; Acordo pedagógico; Datas de 

Avaliações; Formas de avaliação. 

Apresentação do professor e dos alunos; 

apresentação da disciplina; Formas de avaliação, 

regras para uso do laboratório; manual do aluno.  

02 

Introdução aos algoritmos. Paradigmas de 

programação. Linguagem de Projeto de 

programação. Interpretadores, compiladores 

e tradutores.  

Aula Expositiva. Demonstração de algoritmos 

que executamos diariamente. 

Exercícios. 

03 
Diagrama de blocos. Tipos de dados. 

Ambiente IDE. 

Regras para construção de algoritmos. 

Exercícios para elaboração de algoritmos. 
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04 

Programação sequencial. Etapas 

operacionais: entrada de dados, 

processamento e saída de dados. 

Revisão da aula anterior. Resolução de 

exercícios propostos junto com os alunos, na 

lousa.  

05 
Avaliação Avaliação somativa. 

06 

Operadores Aritméticos, Relacionais e 

lógicos. Instruções e comandos. Prioridade 

dos operadores. 

Uso do site Code.org para montagem de 

algoritmos e percepção da lógica de 

programação.  

07 

Tabela verdade dos operadores lógicos: 

conjunção, disjunção, negação, condição, 

bicondicional. Prioridade dos conectivos. 

Revisão Geral. Construção dos algoritmos 

utilizando diagrama de bloco e português 

estruturado. 

08 
Programação com desvios: tomada de 

decisões.  

Construção dos algoritmos em português 

estruturado.  

09 
Programa VisualG (Software livre). Apresentação e uso do programa VisualG para 

rodar os algoritmos no computador. 

10 
Detalhe dos tipos de dados: inteiro, real, 

caractere, lógico. Variáveis e Constantes.  

Exercícios. Uso do programa VisualG para rodar 

os algoritmos.  

11 
Programação com laço: controle de ciclos; 

laço condicional; laço incondicional. 

Exercícios. Uso do programa VisualG para rodar 

os algoritmos. 

12 
Projeto de pesquisa. Revisão geral. Apresentação do projeto de 

pesquisa. Desenvolvimento inicial do projeto. 

13 
Avaliação. Avaliação Formativa / correção. 

14 

Programação com matrizes: estrutura de 

dados; vetores ou matrizes unidimencionais; 

tabelas ou matrizes bidimencionais. 

Exercícios com matrizes utilizando o VisualG. 

Desenvolvimento do projeto. 

15 
Aplicação de matrizes: ordenação e pesquisa 

de elementos   

Exercícios com matrizes utilizando o VisualG. 

Desenvolvimento do projeto. 

16 

Programação com registros: tipos de dados; 

registro com matriz. 

  

Exercícios com registros utilizando o VisualG. 

Desenvolvimento do projeto. 

17 

Sub-rotinas: programação top-down e 

bottom-up; procedimentos; funções; 

passagem de parâmetros 

Desenvolvimento do projeto. Preparação para 

apresentação do projeto. 

18 
Funções recursivas como função de 

Ackermann e Quicksort. 

Desenvolvimento do projeto. Preparação para 

apresentação do projeto. 

19 

Avaliação final. 

 

 

Apresentação do projeto de pesquisa. 

20 
Semana Cultural Participação dos alunos e professores nas 

atividades da semana cultural. 
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