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ETEC Adolpho Berezin 
 

Plano de Aula: Técnico em Manutenção e 

Suporte em Informática 
Duração: Aula de 15 minutos 
Componente Curricular: Programação de 
Computadores 
Professor: Israel Nuncio Dias Lucania 

 
Assunto: Codificação gerada para a criação de um formulário e um botão na IDE 

EMBARCADERO C++ Builder 

Competência: 

 Analisar paradigma de orientação a eventos e sua aplicação em programação  

 

Habilidades: 

 Aplicar as técnicas de programação (orientada a eventos).  

 

Procedimento didático: 

 Aulas teóricas expositivas; 

 Pesquisas; 

 Avaliações e exercícios individuais; 

 Atividades práticas em laboratório; 

 Uso de recursos tecnológicos (data show). 

 

Instrumento de avaliação:  

 Avaliação contínua durante o decorrer do semestre letivo; 

 Avaliação escrita individual; 

 Estudo de caso; 

 Observação direta 

 Elaboração de projetos técnicos; 

 Relatórios de discussão; 

 Trabalho de pesquisa, de acordo com questionário feito pelo professor. 
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Critério de desempenho: 

 Participação; 

 Coerência com o conteúdo abordado; 

 Iniciativa; 

 Clareza na exposição das ideias; 

 Cumprimento dos objetivos e prazos; 

 Domínio do conteúdo; 

 Organização. 

 

Evidência de desempenho: 

 Desenvolver programas de acordo com a proposta dada.  

 Utilizou corretamente os comandos e funções. 

 

Material de apoio didático para o aluno: 

 Programação C++ , Algoritmos e Estruturas de Dados. Pimenta Rodrigues, 

Pedro Pereira, Manuela Sousa 

 Coleção Técnica Interativa.CEETEPS. Vol 4.Informática, Programação de 

Computadores. Ribeiro, Carlos Eduardo. 

 Material digital sobre o conteúdo do componente Programação de 

Computadores, fornecido pelo professor; 

 Blog – www.israellucania.com.br ; 

 E-learning – www.israellucania.com.br/moodle.  

 

Estratégia de recuperação: 

 No decorrer do período letivo serão realizadas atividades que possibilitem ao 

aluno alcançar os objetivos traçados; 

 Realização de pesquisas continuadas que possibilitem ao aluno compreender 

e acompanhar as aulas em sala. 

 Realização de pequenos exercícios práticos para garantir a fixação do 

conteúdo abordado. 

http://www.israellucania.com.br/
http://www.israellucania.com.br/moodle
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Instrumento de recuperação: 

 Relatórios sobre conteúdo do componente disciplinar; 

 Questionário referente ao conteúdo do componente disciplinar, elaborado pelo 

professor. 

 Exercícios práticos com conteúdo específico. 

 


