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Teórica Exercício Laboratório 

20 0 10  

Ementa: Introdução à informática, História dos Computadores, Componentes de um 

Computador, Processador, Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, Informação e a sua 

Representação, Sistemas de Numeração, Conversão de Bases, Operações Aritméticas, Estruturas 

de Processamento, Software e suas classificações, Tipos de Linguagens de Programação. 

 

Objetivos   

 Pretende-se, instrumentalizar os estudantes na utilização de ferramentas computacionais, 

básicas como editores de texto, planilhas, gráficos, Power point e internet, a fim de 

potencializar o uso dos aparatos tecnológicos(computadores,celulares) como ferramentas 

didáticas. 

 Entender a tecnologia como auxiliar no processo educacional, em relação a abordagem do 

professor e a compreensão do aluno. 

 

 

Conteúdo Programático   

1. Introdução as ferramentas computacionais; 

2. Internet e Redes Sociais 

3. Editor de texto 

4. Editor de planilhas 

5. Editor de apresentação 

6. Currículo lattes 

 

 

Metodologia   

. Considerando-se a sala de aula como um espaço de produção e apropriação de saberes,  



 
ressaltaremos a importância da mediação do professor nas situações de ensino-aprendizagem e do 

envolvimento em situações compartilhadas, em que alunos e professores possam discutir sobre as 

principais questões que norteiam a disciplina. Nesse sentido, serão consideradas como 

metodologias de ensino: 

 Aulas expositivas dialogadas com professor e alunos; 

 Demonstração e utilização de ferramentas, aplicativos que possam servir de aporte 

metodológico para o ensino. 

 Intercâmbio de experiências práticas no laboratório,edição de textos, formatação, 

utilização de Power point e Excel como ferramentas didáticas. 

 Discutir os impactos da tecnologia no âmbito escolar. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e 

empenho nas atividades; o compromisso e a assiduidade; avaliações individuais e trabalhos em 

grupo. Nesse sentido o aluno deverá se comprometer com: 

      -     Frequência nas aulas da disciplina;   

-  

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem conta 

de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1. CRUMLISH. Internet para Pessoas Ocupadas. São Paulo: Makron Books, 1997.  

2. D´ÁVILA, E. Montagem, Manutenção e Configuração de Computadores Pessoais. 

Érica, 1997.  

3. NASCIMENTO/HELLER. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1990.  

 

Bibliografia complementar   

1. GONICK, L. Introdução Ilustrada à Computação. Harper do Brasil, 1984.  

2. NORTON, P. Desvendando Periféricos e Extensões. Rio de Janeiro: Campus, 1993. 

3.  NORTON, P. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997. 

 

CRONOGRAMA - Conteúdo das aulas 

Datas Descrição das atividades 

22/01 – (3 aulas) 1. Aula inaugural 

Apresentação da disciplina, discussão do plano de ensino, as referências 

bibliográficas adotadas e o processo de avaliação.  

2. Introdução à informática, História dos Computadores, Componentes 

de um Computador. 

3. Documentário: A história da intligncia artificial - 

https://www.youtube.com/watch?v=Lhu8bdmkMCM 

23/01 –( 3 aulas) 
1. Processador, Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, 

Informação e a sua Representação. 

24/01 ( 3 aulas) 

Aula prática: utilizando as ferramentas de edição para aprimorar e utilizar 

as ferramentas no contexto da sala de aula. 

Elaborar uma apresentação utilizando as ferramentas e animações do ditor 

de apresentação. 4 

 



 

27/01 ( 3 aulas) 

Aula teorico prática: elaborar tabelas e gráficos utilizando as ferramentas 

de edição 

Trabalhar a edição e formatação de texto, conforme as normas da ABNT. 

Discutir os impactos da tecnologia no ambito social e escolar. 3pontos 

28/01( 2 aulas) 

Aprendizagem colaborativa apoiada por computadores: aplicativos, sites 

de busca. 

Impactos das redes sociais na vida das pessoas: 

https://www.youtube.com/watch?v=2EkrD3eNe5c 

29/01( 2 aulas) 

Avaliação individual; Impactos das redes sociais na vida das pessoas 

Produzir texto conforme as normas e orientações disponibilizadas nas aula 

Entrega da apresentação 4 pontos 
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