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PLANO DE DISCIPLINA 
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica 
CURSO:Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 1º 
CARGA HORÁRIA: 33h 
DOCENTE RESPONSÁVEL:  
 

EMENTA 
 
� Compreender o computador e seus periféricos 
� Compreender os sistemas de processamento de dados 
� Compreender o princípio de armazenamento de informações no computador 
� Compreender o princípio e utilizar os sistemas operacionais 
� Utilizar o editor de texto 
� Utilizar Planilha de cálculo  
� Realizar pesquisa na internet 
 
 

OBJETIVOS 
Geral 
� Dotar os alunos das noções básicas sobre computador e seus periféricos. 
Específicos 
� Conhecer e compreender as noções básicas de sistemas operacionais; 
� Utilizar editores de texto e planilhas de calculo; 
� Realizar,de forma eficiente, pesquisa na internet. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
� Partes construtivas do computador 
� Periféricos (teclados, mouse, monitor de vídeo, sistemas de som) 
� Dados e Informações 
� Como o computador processa os dados 
� Tipos de dispositivos de armazenamento 
� O disco rígido 
� CD ROM 
� O que é um sistema operacional 
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� Windows 
� Windows Explorer 
� Formatar discos, copiar e mover arquivos, criar e abolir pastas, renomear arquivos 

e outras atividades 
� Segurança do sistema (Vírus e anti vírus) 
� Editores de texto 
� Microsoft Word 
� Planilhas de calculo 
� Microsoft Excel 
� Navegadores 
� Sites de buscas nacionais e internacionais 
� Realizando uma pesquisa 

METODOLOGIA DE ENSINO  
 

� Aulas teóricas expositivas ilustradas com recursos audiovisuais, utilizando 
software de apresentação e material disponível na Internet 

� Aulas práticas em laboratório, utilizando roteiros e exercícios que podem ser 
executados individualmente ou em grupos 
 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
� Prova escrita, avaliação das atividades de classe. 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

� Quadro branco.  
� Marcadores para quadro branco.  
� Sala de aula com microcomputador e TV ou projetor multimídia, com acesso à 

Internet, para apresentação de slides ou material multimídia utilizado nas aulas 
teóricas.   
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