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IFPB 

 

PLANO DE ENSINO – ENSINO MÉDIO 

 

DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Introdução à Informática 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Série/Período: 1º série 

Carga Horária: 67 hs 

 

EMENTA 
Introdução aos conceitos de microinformática, sistemas operacionais, editor de texto, planilhas 
eletrônicas, Internet e redes de computadores. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 

Familiarizar o aluno com noções e conceitos básicos em informática, bem como possibilitá-lo a 
desenvolver habilidades na utilização de softwares aplicativos e utilitários que possam ser 
utilizados como ferramentas de trabalho em outras disciplinas e em sua vida profissional. 

Especifico:  
 

 Trabalhar os fundamentos básicos de informática; 
 Configurar os principais recursos do sistema operacional; 
 Editar e formatar textos e planilhas; 
 Utilizar os navegadores da Internet para pesquisar e se comunicar; 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
BIMESTRE I 

 Conceitos de Microinformática 
 Informática 
 Tecnologia da Informação 
 O Computador 
 Hardware 
 Software 

BIMESTRE II 

 Sistemas Operacionais 
 Operações de com pasta e arquivos  
 Painel de Controle 
 Utilitários 
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BIMESTRE III 

 Editor de textos 
 Edição 
 Formatação 
 Planilha Eletrônica 
 Edição 
 Formatação 

BIMESTRE IV 

 Navegadores da Internet 
 Pesquisa 
 E-mails 
 Grupos de estudo 
 Comunidades Virtuais 
 Redes de computadores 
 Tipos 
 Topologias 
 Meios guiados e não guiados 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
 Aula expositiva e dialogada para trabalhar os fundamentos básicos de informática,  
 Aulas práticas no laboratório de informática, usando microcomputador para que o aluno 

desenvolva suas habilidades; 
 Exercícios e/ou trabalhos individuais e/ou em grupo. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 Avaliação contínua através de exercícios teóricos e/ou práticos; 
 Provas teóricas e/ou práticas previamente agendadas sobre os assuntos abordados; 
 Análise contínua sobre freqüência, participação, cumprimento das atividades; 
 Avaliação teórica e/ou prática ao final de cada módulo 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 Quadro branco e pincel atômico, apostilas, projetor multimídia, laboratório com 

microcomputadores, softwares específicos e livros. 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 

MANZANO, A. L. N. G. e MANZANO, M. I. N. G. Estudo Dirigido de Informática Básica, 7ª Ed. 
Editora Érica, 2007. 

COMPLEMENTAR: 
 
ALVES, W. P. Informática Fundamental: Introdução ao Processamento de Dados. Editora 
Érica. 2010. 
 
 

 
 
 
 
 


