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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Educação

MONTADOR E REPARADOR DE
COMPUTADORES
Formação Inicial e Continuada –

Carga Horária

Profissional:

Qualificação Profissional

Mínima:

Ocupação:

Nível da

2

Qualificação:

Área Tecnológica:

Tecnologia da Informação

CBO:

7311-10
160h

Eixo

Comunicação e

Tecnológico:

Informação

Segmento
Tecnológico:

Tecnologia da
Informação Hardware

Competência

Executar a montagem e manutenção de computadores e a instalação e

Geral:

configuração de periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.

Requisitos de
Acesso:

 Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo
 15 anos completos

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Unidade de Competência 1

Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas

Unidade de Competência 2

técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de
preservação ambiental.
Realizar manutenção em computadores, software e periféricos

Unidade de Competência 3

aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O curso Montador e Reparador de Computador tem por objetivo o desenvolvimento de competências
relativas à montagem e manutenção de computadores e a instalaçao e configuração de periféricos,
aplicando normas técnicas de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
C.H DA
MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

UNIDADE
CURRICULAR

BÁSICO

ESPECÍFICO

Documentação Técnica

24h

Ferramentas Administrativas

20h

Fundamentos de Eletroeletrônica

16h

Montagem e Manutenção de Computadores

54h

Instalação e Configuração de Sistema

C.H DO
MÓDULO

60h

100h

46h

Operacional e Aplicativo

TOTAL

160h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Montador e Reparador de Computadores
Unidade Curricular: Documentação Técnica
Carga Horária: 24 h
Unidade de Competência:
UC1: Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental.
UC2: Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas, de
qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à
elaboração de documentação técnica, bem como capacidades sociais, organizativa e metodológica,
de acordo com a área de ocupação no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Fundamentar conceitos de documentação
técnica aplicável à área de ocupação do perfil
profissional
 Reconhecer termologia técnica aplicável à área
de ocupação

Conhecimentos
Documentação Técnica
 Conceito
 Documentos técnicos aplicáveis à
produção: tipos, características e
finalidades.
 Tipos de informações
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 Ler e interpretar textos técnicos para execução
de processos operacionais de montagem,
instalação e manutenção de computadores.
 Redigir textos técnicos para produção de
relatórios
 Utilizar coesão e coerência na produção textual
 Reconhecer ferramentas de editor de textos
para elaboração de documentos, formatação,
configuração, personalização e correção
gramatical.
 Utilizar ferramenta e recursos de editor de texto
para produção de documentos, formatação,
configuração, personalização e correção
gramatical.
 Reconhecer navegadores e suas características
para operacionalizar sistemas de internet
 Utilizar ferramentas e recursos do navegador de
internet para configuração básica de acesso a
rede






Formas de apresentação de dados e
informações
Responsabilidades dos usuários
Termos técnico
Leitura e interpretação de texto técnico

Produção de Texto Técnico
 Relatório
 Registro
 Ficha técnica
 Texto dissertativo

Editor de Textos
 Tipos
 Formatação
 Configuração de páginas
 Importação de figuras e objetos
 Arquivamentos
 Controles de exibição
 Correção ortográfica e dicionário
Capacidades Sociais, Organizativas e
 Quebra de páginas
Metodológicas (Capacidades de Gestão)
 Recuos, tabulação, parágrafos,
espaçamentos e margens.
Sociais

Marcadores e numeradores
 Interagir com a equipe na manipulação de

Bordas e sombreamento
ferramentas e recursos da informática
 Colunas
Organizativas
 Organizar dados técnicos na estruturação Navegador de Internet
 Ferramentas e recursos
textual
 Utilização de navegadores
Metodológicas
 Utilizar métodos e técnicas de estruturação  Sites de pesquisa
 Métodos de pesquisa
textual.
 Correio eletrônico
Equipes de trabalho
 Trabalho em grupo
 Relações interpessoais
 Responsabilidades individuais
Organização de dados
 Estruturação e organização de dados
 Coleta de dados
 Formas de apresentação
 Sistematização e tratamento de dados
Métodos e Técnicas de Estruturação
Textual
 Normas de formatação
 Regras de estruturação de dados e
informações
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO








Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático



Sala de Aula
Laboratório de Informática
Biblioteca
Kit Multimídia
Computador/Notebook
Sistema Operacional (Windows)
Suíte de escritório (Editor de texto,
Planilha Eletrônica e Apresentação
Eletrônica)
 Compactador de Arquivos
 Navegadores WEB
 Ferramentas de e‐mail
Apostila

MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Montador e Reparador de Computadores
Unidade Curricular: Ferramentas Administrativas
Carga Horária: 20 h
Unidade de Competência:
UC1: Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental.
UC2: Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas,
de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos
referentes à elaboração de relatórios administrativos e financeiros, propostas comerciais e
planilhas de custo.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Registrar as atividades realizadas
 Elaborar planilha de custos
 Elaborar cronograma de atividades
 Emitir relatórios e propostas técnicas
 Fundamentar conceitos de empreendedorismo
para estratégias de negócio
 Reconhecer tipos de empreendedorismo para
utilização na estratégia de negócio

Conhecimentos

Conhecimentos
 Planilha de Custos:
 Planilha Eletrônica
 Receitas
 Despesas
 Resultado
 Cronograma de Atividades:
 Administração do tempo
 Aplicativos de escritório
 Relatórios e Propostas:
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Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas (Capacidades de Gestão)




Redação comercial
Aplicativos de escritório

 Atuar em equipe
Empreendedorismo
 Atuar de acordo com o sistema de gestão da  Conceito
qualidade
 Tipos
de
empreendedorismos
(de
 Demonstrar atitude proativa
negócio, Intraempreendedorismo, social).
 Respeitar a legislação específica, de saúde,  Empreendedorismo:
parcerias
e
segurança e meio ambiente
estratégias de negócio

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático









Sala de Aula
Laboratório de Informática
Biblioteca
Kit Multimídia
Computador/Notebook
Sistema Operacional (Windows)
Suíte de escritório (Editor de texto,
Planilha
Eletrônica e Apresentação Eletrônica)
 Compactador de Arquivos
 Navegadores WEB
 Ferramentas de e‐mail
 Livro Didático

MÓDULO: BÁSICO
Ocupação: Montador e Reparador de Computadores
Unidade Curricular: Fundamentos de Eletroeletrônica
Carga Horária: 16 h
Unidade de Competência:
UC1: Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental.
UC2: Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas,
de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos aos
sistemas eletroeletrônicos utilizáveis na montagem e reparação de computadores, bem como
capacidades sociais, organizativas e metodológicas, de acordo com a área de atuação da
ocupação no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas
 Fundamentar
conceitos
de
eletricidade
aplicáveis na área de montagem e reparação
de computadores
 Reconhecer tipos de corrente elétrica, tensão,
potência,
resistência,
frequência
para
manipulação de componentes elétricos.
 Utilizar os conceitos da Lei de Ohms para
realização de serviços do sistema elétrico de
montagem e reparação de computadores
 Reconhecer equipamentos de segurança do
trabalho para utilização em atividades de risco.

Fundamentos de Eletricidade e Eletrônica
 Tipos de corrente (CC e CA)
 Tensão
 Potência
 Frequência
 Resistência
 Capacitância
 Indutância
 Impedância
 Lei de ohms
 Grandezas Elétricas
 Multímetro
 Componentes (capacitor, resistor, diodo,
fusível)

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas (Capacidades de Gestão)

Segurança do Trabalho
Sociais
 Conceito
 Interagir com a equipe na manipulação de
 Tipos de equipamentos de EPI e EPQ
ferramentas e recursos da informática
utilizável à área de serviços com
eletricidade
Organizativas
 Riscos de acidentes de trabalho
 Organizar
atividades
operacionais
para
realização
de
serviços
de
instalação
Equipes de trabalho
eletroeletrônica
 Cooperação
 Compromisso
Metodológicas
 Utilizar métodos e técnicas de registro e  Responsabilidades
documentação de dados.

Organização de atividades
 Conceito de planejamento (objetivo e
meta)
 Roteiro de serviço
 Prioridade de serviço
 Cronograma (tempo)
Ferramentas de registros
 Documentação técnica
 Ficha de registro

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios









Sala de Aula
Laboratório de Informática
Laboratório de Eletrotécnica
Biblioteca
Kit Multimídia
Computador/Notebook
Bancada
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Protoboard
Multímetro
Amperímetro
Voltímetro
Ohmímetro
Megôhmetro
Fonte de alimentação variável (0-24V)
Alicate de bico
Alicate de corte
Chave de fenda
Chave Philips
Jogo de chaves de relojoeiro
Pinças
Estação de solda
Sugador de solda
Entre outras ferramentas
Pulseira antiestática
Luvas
Óculos

 Apostila

Material Didático

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Montador e Reparador de Computadores
Unidade Curricular: Montagem e Manutenção de Computadores
Carga Horária: 54 h
Unidade de Competência:
UC1: Montar computadores, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do
trabalho e de preservação ambiental.
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas,
de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à
montagem e manutenção de computadores, bem como capacidades sociais, organizativos e
metodológicos, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
Capacidades Técnicas
 Fundamentar conceitos e contexto histórico
computador para distinção de diversos tipos
equipamentos
 Fundamentar conceitos de arquitetura
computador para montagem e manutenção
computadores
 Reconhecer estrutura e componentes
computador para realização de serviços

do
de
de
de
do
de

Conceito e evolução histórica do
computador e sua arquitetura
Arquitetura de Computador
 Conceito
 Estrutura
 Componente
(tipos,
característica,
funcionalidade,
aplicabilidade,
entre
outros)
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montagem e manutenção do equipamento
 Reconhecer
especificações
técnicas
do
computador para manuseio, montagem e
manutenção do equipamento
 Reconhecer tipos de ferramentas e recursos
utilizáveis na montagem de computadores
 Reconhecer normas de segurança para
realização de serviços de montagem
 Reconhecer ambiente de serviço para
realização de montagem e manutenção de
computador
 Reconhecer arquitetura de computador para
realização de serviços de montagem e
manutenção de computador
 Reconhecer componentes necessários para
montagem e manutenção do computador
 Definir procedimentos para montagem e
manutenção
de
computador,
conforme
especificações técnicas.
 Utilizar equipamento de segurança para
execução do serviço de montagem e
manutenção do computador
 Utilizar ferramentas e instrumentos de
instalação elétrica para execução do serviço de
montagem e manutenção do computador
 Utilizar ferramentas adequadas para montagem
e manutenção de computadores
 Executar procedimento para montagem e
manutenção de computador, de acordo com as
especificações técnicas.
 Utilizar instrumentos de testes para averiguação
do funcionamento de computadores e
periféricos após montagem e manutenção
 Configurar e atualizar o BIOS e demais
componentes
 Utilizar checklist para inspeção final do
equipamento
 Registrar em ficha técnica os serviços de
montagem e manutenção de computadores
Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas Capacidades de Gestão)
Sociais
 Interagir com a equipe de trabalho na
realização de serviços de manutenção e
montagem de computadores.
Organizativas
 Organizar ambientes profissionais durante e
após serviços de montagem e manutenção de
computadores.

Especificações técnicas
Sistemas de Eletricidade Aplicada
 Multímetro
 Componentes (capacitor, resistor, diodo,
fusível)
Riscos elétricos:
 Conceitos de aterramento elétrico
 Dispositivos de proteção elétricos
Equipamentos de Proteção Individual
(EPI)
 Pulseira antiestática
Montagem de Computador
 Técnicas de montagem
 Procedimentos de segurança
 Ferramentas
 Ambiente de montagem
 Instalações elétricas
 Testes de componentes
 Configuração e atualização do Bios
 Atualização de componentes
 Lista de verificação (inspeção)
Manutenção de Computadores
Diagnóstico e Reparação de Hardware e
Software
 Normas e procedimentos
 Normas de Segurança (EPI)
 Especificações técnicas de Hardware e
Software (manuais técnicos, versões,
fichas técnicas, mapa de compatibilidade
entre outros)
 Ferramenta e teste de diagnóstico de
Hardware e Software
 Ferramenta de Análise de Hardware e
Software
 Ficha técnica
Manutenção de Hardware e Software
 Conceitos de manutenção preventiva e
corretiva
 Normas e procedimentos de manutenção
 Normas de segurança
 Técnicas de manutenção
 Técnica de testes físicos e lógicos
(hardware e software)
 Especificações técnicas de Hardware e
Software (manuais técnicos, versões,
fichas técnicas, mapa de compatibilidade
entre outros)
 Técnicas de atualização de hardware e
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software
Metodológicas
 Técnicas de resolução de problemas
 Utilizar métodos e técnicas de registro e  Metodologia de teste
documentação de dados na montagem e
manutenção de computadores
Equipes de trabalho
 Cooperação
 Compromisso
 Responsabilidades
Organização de serviços e ambiente de
trabalho
 Planejamento de serviços
 Organização de tempo
 Organização de atividades
 Organização do ambiente, higiene, saúde
e segurança.
Ferramentas de registros
 Definição de metodologia de trabalho
 Ferramenta da qualidade
 Registro de serviço (documentação
técnica e ficha técnica)
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios























Sala de Aula
Laboratório de Informática
Laboratório de Suporte e Manutenção
Biblioteca
Kit Multimídia
Computador/Notebook
Bancada
Multímetro
Componentes do microcomputador (placa
mãe, placa de rede, placa de vídeo,
processador, memória, HD, unidade de
leitura/gravação, gabinete, fonte de
alimentação, entradas e saídas)
Impressoras (jato de tinta e laser)
Servidor de impressão (Ethernet ou USB)
Escâner
Placa POST
Chave Phillips (pequena, média e grande)
Chave de fenda (pequena, média e
grande)
Chave Torx
Alicate de bico
Alicate de corte
Estação de solda
Sugador
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Material Didático









Maleta de ferramentas
Luminária de bancada com lupa
Software
Simulador
de
circuitos
eletrônicos
(Multisim)
Sistema operacional
Software
de
diagnóstico
e
reconhecimento de hardware
Drivers
Equipamentos de Proteção Individual
(EPI)
Pulseira antiestática
Luvas
Óculos
Jaleco
Livro didático
Manual técnico
Ficha técnica

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Montador e Reparador de Computadores
Unidade Curricular: Instalação e Configuração de Sistema Operacional e Aplicativo
Carga Horária: 46 h
Unidade de Competência:
UC2: Instalar computadores, software e periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
UC3: Realizar manutenção em computadores, software e periféricos aplicando normas técnicas,
de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e de preservação ambiental.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à
instalação e configuração de sistema operacional e aplicativo, bem como capacidades sociais,
organizativas e metodológicas, de acordo com a atuação do técnico no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
Capacidades Técnicas
 Fundamentar conceitos de instalação e
configuração de sistema operacional e
aplicativos
 Fundamentar conceitos de sistemas de
segurança para instalação e configuração de
sistema operacional e aplicativos
 Reconhecer especificações para instalação e
configuração de sistema operacional e
aplicativos
 Reconhecer sistemas para realização de
serviços de instalação, configuração e testes de

Fundamentos
de
Instalação
e
Configuração de Sistema Operacional e
Aplicativo
 Conceito de sistema operacional e
aplicativos
 Fundamentos de desktop
 Fundamentos de laptop e dispositivos
portáteis
Especificações Técnicas
Instalação e Configuração de Sistema
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sistema operacional e aplicativos.
 Reconhecer ferramentas e recursos utilizáveis
na instalação de sistema operacional e
aplicativos
 Reconhecer normas de segurança física para
realização de serviços, instalação, manutenção
de sistema operacional e aplicativos.
 Reconhecer normas de segurança lógica para
realização de serviços, instalação, manutenção
de sistema operacional e aplicativos.
 Reconhecendo ambiente de trabalho para
realização de serviços, de instalação,
manutenção de sistema operacional e
aplicativos.
 Reconhecer arquitetura de computador para
realização de serviços, de instalação,
manutenção de sistema operacional e
aplicativos.
 Reconhecer componentes necessários para
realização de serviços, de instalação,
manutenção de sistema operacional e
aplicativos.
 Definir procedimentos para realização de
serviços, de instalação, manutenção de sistema
operacional e aplicativos.
 Utilizar equipamento de segurança (EPI) para
realização de serviços, de instalação,
manutenção de sistema operacional e
aplicativos de acordo com contexto de trabalho.
 Utilizar ferramentas para realização de serviços,
de instalação, manutenção de sistema
operacional e aplicativos.
 Executar procedimento para realização de
serviços, de instalação, manutenção de sistema
operacional e aplicativos, de acordo com as
especificações técnicas.
 Utilizar ferramentas de testes para verificação
do funcionamento de sistema operacional e
aplicativos
 Configurar e atualizar o BIOS e demais
componentes para realização de serviços, de
instalação, manutenção de sistema operacional
e aplicativos.
 Utilizar checklist para inspeção final do sistema
operacional e aplicativos

Operacional,
softwares,
drivers
e
periféricos.
 Tipos de sistemas operacionais
 Normas e procedimentos de instalação de
sistema operacional, softwares e drivers.
 Sistemas de arquivos
 Técnicas de particionamento de disco
 Instalação do sistema operacional
Desktop
 Comandos básicos (Prompt de comando)
 Permissões de acesso em softwares
 Instalações de driver e periférico
 Ficha Técnica
Atualização de Sistema Operacional,
software e drivers
 Ferramentas de atualização
Teste de Funcionamento do Sistema
Operacional, Componentes, Softwares e
Periféricos
 Normas e procedimentos
 Normas de Segurança (EPI)
 Ferramentas de teste e diagnósticos
 Ferramentas de análise e monitoria
 Ficha técnica
Equipes de trabalho
 Cooperação
 Compromisso
 Responsabilidades
 Ética
Organização de serviços e ambiente de
trabalho
 Planejamento de serviços
 Organização de tempo
 Organização de atividades
 Organização do ambiente, higiene, saúde
e segurança
Ferramentas de registros
 Definição de metodologia de trabalho
 Ferramenta da qualidade
 Registro de serviço (documentação
técnica e ficha técnica)

Capacidades Sociais, Organizativas e
Metodológicas
(Capacidades de Gestão)
Sociais
 Interagir

com

a

equipe

de

trabalho

na
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realização de serviços de manutenção e
montagem de computadores
 Organizativas
 Organizar ambientes profissionais durante e
após serviços de montagem e manutenção de
computadores
Metodológicas
 Utilizar métodos e técnicas de registro e
documentação de dados na montagem e
manutenção de computadores.
AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático



























Sala de Aula
Laboratório de Informática
Biblioteca
Kit Multimídia
Computador/Notebook
Bancada
Switch
Hub
Roteador
Simulador de circuitos eletrônicos
(Multisim)
Sistema operacional
Software de diagnóstico e
reconhecimento de hardware
Drivers
Análise e detecção dehardware
Atualização de bios
Firmware edrivers
Software de virtualização
Ferramentas de segurança da informação
Pulseira antiestática
Luvas
Óculos
Jaleco
Livro didático
Manual técnico
Ficha técnica

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
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diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.


Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Apagador para quadro branco
Chave teste neon aprovação inmetro isolada
Papel tamanho a4 com 500 folhas
Pasta térmica para dissipação de calor com 30 gr
Pincel para quadro branco na cor azul
Pincel para quadro branco na cor preta
Pulseira anti-estática
Dvd-r

QUANT.
01
20
01
02
05
05
20
20

UND.
UND
UND
RSM
PTE
UND
UND
UND
UND

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT
EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação
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