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1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE  

1.1. Breve Histórico do SENAC Pernambuco 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Pernambuco (SENAC-

PE) é integrado ao Sistema Nacional SENAC, organizado e administrado pela 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), que caracteriza-se como uma 

entidade privada, sem fins lucrativos, de associação pública, criada em 1946, por 

meio do Decreto–Lei nº 8.621, por iniciativa do governo federal, em articulação 

com os empresários do comércio e serviços. Inserida no mundo das 

organizações sociais como uma instituição de Educação Profissional de 

reconhecida qualidade, há 74 anos a instituição vem desenvolvendo suas ações 

por todo o Brasil. 

O Senac Nacional, através dos Departamentos Regionais (DRs) 

localizados nos 27 (vinte e sete) estados da Federação, embora preservem eixos 

norteadores do Sistema SENAC e mantenham atributos comuns, pela autonomia 

que lhes é peculiar, desenvolvem iniciativas de gestão e de educação, podendo 

compartilhar suas experiências exitosas entre si. No que se refere ao 

Departamento Regional de Pernambuco (DR/PE), também criado em 1946, é 

vinculado à Federação do Comércio do Estado de Pernambuco (FECOMÉRCIO-

PE) e vem, ao longo de sua história, ocupando posição de destaque no cenário 

da educação profissional brasileira. No que concerne às políticas de educação 

profissional e tecnológica, pauta-se nas prescrições contidas na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), e seus dispositivos 

regulamentadores (Decretos, Resoluções, Pareceres etc.). 

Com a evolução histórica da organização, o SENAC-PE vem consolidando-

se como uma instituição de caráter educacional, presente em várias áreas e em 

todos os níveis da educação profissional, demonstrando competência e know 

how reconhecidos por trabalhadores, empregadores, poder público e sociedade 

em geral. Para viabilizar o seu Projeto de Educação, dispõe dos seguintes 

órgãos no Estado de Pernambuco: 
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• 01 (um) Conselho Regional que participa nas elaborações de 

diretrizes estabelecidas em nível nacional e as adequa às 

peculiaridades de sua região, bem como propõe e cria políticas em 

âmbitos locais; 

• 01 (um) Departamento Regional que participa das elaborações das 

políticas e diretrizes para o Sistema no âmbito nacional; propõe e 

executa políticas e programas coerentes com a realidade 

regional/local tais como: organização, implantação, 

acompanhamento e avaliação de cursos, parcerias, convênios e 

outras atividades integrantes das diversas áreas de formação, 

seleção e capacitação de docentes, produção de material didático, 

realização de pesquisas para reorientar a ação e administração das 

unidades de educação. 

 

Atualmente, o SENAC-PE desenvolve suas atividades por meio de 

Unidades Educacionais que realizam anualmente mais de 80 (oitenta) mil 

atendimentos em Ações de Educação Profissional (cursos) e Ações Extensivas 

à Educação Profissional. São 08 (oito) Unidades de Educação Profissional, 

sendo 04 (quatro) na capital Recife, 01 (uma) na Região Metropolitana Norte do 

Recife e 03 (três) no interior do Estado, além de 02 (dois) Postos Avançados. O 

atendimento também é feito por meio de 13 (treze) Unidades Móveis (carretas) 

e 01 Faculdade com 02 Unidades Vinculadas, uma em Caruaru e uma em 

Petrolina, assim distribuídos:  

a) Faculdade SENAC Pernambuco (FACSENAC/PE) 

a1) FACSENAC-Recife 

a2) Unidade Vinculada -Caruaru 

a3) Unidade Vinculada -Petrolina 

b) Unidade de Educação Profissional do Recife (UEP-Recife) 

c) Unidade de Educação Profissional de Paulista (UEP-Paulista) 

d) Unidade de Educação Profissional de Caruaru (UEP-Caruaru) 

e) Unidade de Educação Profissional de Garanhuns (UEP- Garanhuns) 

f) Unidade de Educação Profissional de Petrolina (UEP-Petrolina) 

g) Unidade de Imagem Pessoal (UIP) 
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h) Unidade de Hotelaria (UHT) 

i) Unidade de Idiomas (UIS) 

j) Posto Avançado de Vitória de Santo Antão 

k) Posto Avançado de Serra Talhada 

O SENAC-PE defende um projeto pedagógico fixado nos pressupostos da 

democracia, igualdade de direitos e dignidade humana. O Modelo Pedagógico 

SENAC (MPS) busca ancoragem na educação transformadora, procura 

contribuir com o desenvolvimento dos sujeitos, indo além da perspectiva 

profissional e visando o seu desenvolvimento enquanto sujeito cidadão e 

coletivo. À luz das Marcas Formativas que fundamentam o referido Modelo 

Pedagógico, o SENAC-PE busca desenvolver, junto aos alunos, características 

que os diferenciam enquanto profissionais formados pelo SENAC e pelas quais 

serão reconhecidos no mercado de trabalho, “a saber: atitude empreendedora, 

domínio técnico-científico, visão crítica, atitudes sustentável e colaborativa” 

(SENAC. DN, 2015)1. 

Cabe referir que a responsabilidade com o desenvolvimento do país e a 

cidadania dos trabalhadores data de sua origem e, gradativamente, toma forma 

mais identificada com os interesses dos trabalhadores e com uma sociedade, 

onde empregadores e empregados, pela relação humanizada e de 

interdependência, possam assumir compromissos e usufruir de direitos 

indispensáveis a uma vida digna e de convivência humana justa, onde se possa 

desenvolver o pensamento crítico-reflexivo e estabelecer relações 

fundamentadas em princípios éticos. 

2. APRESENTAÇÃO 

O presente documento se propõe a contextualizar e definir as diretrizes 

pedagógicas para o Curso Ensino Médio com Habilitação de Técnico em 

Informática – MEDIOTEC INTEGRADO do Senac Pernambuco. 

O curso tem como propósito qualificar jovens cidadãos para atuar 

profissionalmente no eixo de Informação e Comunicação, estimulando a 

                                                      
1 SENAC. DN. Concepções e Princípios. Rio de Janeiro, 2015. 34p (Coleção de Documentos Técnicos do Modelo 

Pedagógico SENAC, 1). 
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integração e verticalização da educação básica e profissional à educação 

superior e pós-graduação, permitindo-lhe adequar conforme suas necessidades, 

o Itinerário Formativo ao Itinerário Profissional. 

A modalidade do Curso Integrado ao Ensino Médio procura valorizar a 

formação humana de forma holística, contribuindo para o desenvolvimento do 

potencial dos sujeitos, não apenas do ponto de vista profissional, mas, também, 

como cidadãos; conectando a integração de conhecimentos entre educação 

básica, profissional e projeto de vida, além de trabalhar com as diversas formas 

de integração - interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Essas 

condições permitem que a realidade de origem do estudante seja 

contextualizada nas diferentes etapas da formação e o campo profissional em 

que atuará.  

Através dessa iniciativa, o Senac Pernambuco firma mais um compromisso 

de atuar em prol do desenvolvimento das pessoas e da sociedade por meio de 

soluções educacionais, visando sempre ao mesmo princípio: atuar com 

excelência na educação profissional. Por isso, oferece o Curso Ensino Médio 

com Habilitação de Técnico em Informática, na intenção de aproximar o ensino 

propedêutico e o ensino técnico alinhado a Base Nacional Curricular Comum, 

contribuindo para que o fazer pedagógico ultrapasse os limites de cada 

componente curricular e possibilite a articulação entre os diversos saberes que 

permeiam o processo educativo. 

2.1. Missão  

 “Educar para o trabalho em atividades de comércio de 
bens, serviços e turismo”. 

 

O SENAC PE, comprometido com sua missão, tem como objetivo precípuo 

a oferta de educação profissional nos mais diversos eixos tecnológicos, como 

forma de ampliar e desenvolver a economia local, a competitividade nacional e 

a qualidade técnica do trabalhador, em consonância com a legislação em vigor 

e as orientações emanadas do Departamento Nacional do SENAC. 
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Considerando o contexto de transformações sociais decorrentes do 

desenvolvimento científico e tecnológico, da reestruturação produtiva e da 

transnacionalização de informações e de capitais, o ensino proposto pelo Senac 

tem o propósito de aproximar o conceito e a prática na educação profissional ao 

cenário socioeconômico e político da região, resultante das transformações 

processadas na contemporaneidade. Nessa perspectiva, a proposta ora 

apresentada, busca a promoção da formação integral e profissional, científica e 

que transcenda à preparação para postos de trabalho e incorpore conceitos e 

valores capazes de ampliar a compreensão sobre os fundamentos e processos 

tanto do mundo do trabalho como da sociedade de forma geral. 

 

2.2. Visão  

“Ser a instituição brasileira que oferece as melhores 
soluções em educação profissional, reconhecida pelas 
empresas por meio da qualidade de seus alunos”.  

 

À luz da visão institucional, a Faculdade Senac visa ser referência em 

Pernambuco pela qualidade da Educação Profissional e Tecnológica e 

Educação Superior.    

 

2.3. Contextualização histórica: um resgate sobre a proposta de pleito 

do Curso Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática 

O Senac - PE assume o Planejamento Institucional como uma importante 

ferramenta de gestão compartilhada, que auxilia na análise, reflexão e 

estruturação de procedimentos decisórios relacionados à organização e 

execução do trabalho administrativo-pedagógico, de modo a superar a 

compartimentalização das ações e centralização das decisões e do poder.  

Por meio do processo permanente de reflexão-ação-reflexão com foco na 

realidade acadêmica e social, pretende-se viabilizar ações e, ao mesmo tempo, 

desencadear mecanismos para acompanhar o progresso das intervenções na 
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realidade, consolidando uma cultura estratégica na instituição de participação 

coletiva na gestão, assim como os processos que respondam a constante busca 

por uma educação superior de qualidade. 

Neste sentido algumas ações vinculadas a necessidade do SENAC de 

contribuir também com a expansão da Educação Básica. Isso gerou ações 

estratégicas que originaram a construção de um projeto de desenvolvimento 

pedagógico e profissional que buscasse oferecer uma formação integral e de 

qualidade para estudantes do Ensino Médio com vistas ao objetivo de também 

contribuir com o itinerário formativo do mesmo.   

Assim sendo, o projeto de Ensino Médio com Habilitação Técnica em 

Informática foi concebido por uma equipe multidisciplinar, integrada e composta 

por componentes da Diretoria de Educação Profissional e Diretoria da Faculdade 

Senac, formada pelo Diretor de Educação Profissional e Diretor da Faculdade 

Senac, pelas Gerentes Acadêmicas da Educação Profissional e do Ensino 

Superior, por Assessores Técnicos, Analistas de Educação e Regulação, 

Coordenação de Avaliação Institucional e Coordenador de Pós, Pesquisa, 

Extensão e Inovação do Ensino Superior.  

Na concepção do curso, foram estabelecidas várias rotas para construção 

de um currículo que fosse condizente com a proposta profissional, mas que 

também permitisse ao aluno ingressante deste sistema uma total integração com 

competências para as avaliações externas que mensuram o Ensino Médio, como 

por exemplo, o exame Nacional Ensino Médio – ENEM. 

De forma resumida, essas rotas apontavam para as necessidades de: 

✓ Ofertar vagas e/ou cursos técnicos na forma integrada ao Ensino Médio; 

✓ Consolidar o Ensino Médio Integrado a partir de discussões sobre 

princípios norteadores que sustentam uma concepção político-

pedagógica voltada para O Modelo Pedagógico do Senac, para o Projeto 

Político Institucional do SENAC e para o projeto pedagógico da Faculdade 

Senac; 

✓ Iniciar com a formação vinculada a profissionalização de Técnico em 

informática, mas com o compromisso de ampliar a oferta dos cursos na 
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modalidade para outros cursos que compõem o itinerário formativo do 

SENAC; 

✓ Propor um currículo que em relação à organização curricular e à 

distribuição de carga horária, fosse alinhando com a Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC) e com o Plano Nacional de Educação (PNE), 

bem como com o itinerário formativo SENAC, e que articulasse a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho a partir das 

relações entre teoria e prática; 

✓ Propor situações de ensino e aprendizagem que alinhem os eixos da 

ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, a partir de um 

currículo inovador que trabalhe com Projetos de Vida e Clubes de 

Carreira. 

✓ Discutir a política de oferta dos cursos técnicos nas formas concomitante 

e subsequente, em especial a partir dos arranjos produtivos locais, da 

demanda e das taxas de conclusão;  

✓ Elaborar currículos de referência para todos os cursos do Técnico 

profissional, buscando respeitar a identidade de cada curso e o itinerário 

formativo. 

✓ Estruturar espaços colaborativos de diálogos, programas de formação 

continuada e construir repositorium de práticas e experiências para 

posterior momento de autoavaliação da implementação. 

✓ Estruturar a pesquisa como princípio pedagógico para contribuições das 

análises sobre a implementação do currículo adotado.  

✓ Acompanhar o egresso para analisar o ingresso no Ensino Superior. 

Neste sentido, o curso objetiva ofertar uma formação profissional técnica 

articulada com projetos de vida, buscando o desenvolvimento de competências 

necessárias ao mundo do trabalho, que possibilite compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de forma crítica, objetiva e ética, através de um processo 

educativo que visa formar o sujeito com visão colaborativa, criativa, empática, 

inovadora  e empreendedora preparando-o para a entrega de soluções de 

problemas nos contextos sociais. 

Diante disso, o currículo foi elaborado dentro de uma concepção que 

considerou a implantação de práticas pedagógicas e de um currículo inovador 

no âmbito dos cursos ofertados. Assim, o foco esteve na elaboração e 
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aperfeiçoamento de carga horária por disciplina objetivando, também, uma 

necessária preparação para as competências que precisam ser desenvolvidas 

pelo estudante para que o mesmo possa, também, ingressar no ensino superior 

e realizar avaliações como a do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

A equipe de trabalho defendeu a importância de priorizar o uso de 

metodologias ativas que contemplem a aprendizagem baseada em problemas 

ou em projetos, o uso de ensino híbrido, uso de recursos de Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação, o uso de estratégias de engajamento da 

comunidade local, com a sociedade civil e com o setor produtivo, a necessidade 

de  desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem voltadas para o 

Empreendedorismo e a Inovação,  a necessidade de criação de  laboratórios e 

espaços  integrados, utilizar atividade inclusivas, ter atenção com os laboratórios 

de necessidades educacionais específicas e outros  ambientes de aprendizagem 

com foco nos arranjos físicos e espaciais.  

Assim, o Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática surge diante de: 

✓ Mercado com demanda crescente 

✓ Atuação no Ensino Médio fortalecendo a identidade educacional do Senac 

✓ Acompanhamento de tendências de mercado a partir das diretrizes 

governamentais decorrentes da reforma do Ensino Médio 

✓ Oportunidade de fortalecer Itinerários Formativo Profissional 

✓ Oferta de curso técnico e de curso superior nesse segmento 

✓ Parcerias, como por exemplo, a existente com Porto Digital 

 
 

2.4. Modelo Pedagógico Senac: Princípios e Concepções  

Reforçando o compromisso do Senac com a formação de profissionais de 

excelência para atuação no setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o 

Departamento Nacional, em conjunto com os Departamentos Regionais, 

concebeu no ano de 2013, o Modelo Pedagógico Senac. 

O Modelo qualifica a oferta da Educação Profissional do Senac em todo o 

território nacional e representa a consolidação de boas práticas pedagógicas 

realizadas na instituição, para o desenvolvimento de competências. 
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O Modelo Pedagógico Senac parte da prerrogativa que educação 

profissional ofertada deve ser transformadora, contribuindo para o 

desenvolvimento dos sujeitos, não apenas do ponto de vista profissional, mas, 

também, em sua condição de cidadãos, de forma a trazer impacto positivo em 

suas vidas, na comunidade em que vivem e para a sociedade como um todo.  

Nessa perspectiva, o presente projeto de curso contextualiza as 

concepções filosóficas e pedagógicas da instituição, onde a relação teoria-

prática é o seu eixo fundamental associado à estrutura curricular integrada, 

conduzindo a um fazer pedagógico de promover educação interdisciplinar, 

contextualizada e continuada, baseada numa concepção democrática de mundo, 

focado na percepção e vivência dos ideais de liberdade, igualdade, justiça, 

respeito ao meio ambiente e solidariedade humana, objetivando 

desenvolvimento integral do homem como sujeito de seu destino histórico. 

A proposta pedagógica da instituição é baseada em competências, 

conceito fundamental para concepção e desenvolvimento das ações 

pedagógicas. Na perspectiva da competência, a formação tem como finalidade 

capacitar indivíduos para o desempenho profissional com base em 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, que favoreçam as condições de 

lidar com a incerteza, a flexibilidade e a rapidez na resolução de problemas. 

O Modelo Pedagógico do SENAC (MPS) foi elaborado com concepções 

epistemológicas em consonância com as teorias educacionais que concebem a 

aprendizagem, com uma estrutura curricular comum, a partir da qual se alinham 

as práticas educativas a serem desenvolvidas. Essa proposta visa ao 

desenvolvimento humano, à inclusão social, cultural e produtiva, e transcende a 

intenção de estrita preparação de mão de obra, formando o discente para o 

trabalho em seus aspectos mais amplos, considerando a democracia, a 

igualdade de direitos e a dignidade humana, contribuindo desta forma para o 

desenvolvimento do sujeito, não apenas profissional, mas cidadão, de forma a 

trazer impacto positivo em sua vida e na sociedade como um todo. 

Seus princípios remetem às teorias da aprendizagem e do 

desenvolvimento, refletindo os pressupostos da avaliação educacional que lhe 

são próprios, apresentando finalidade, objetivos, meios e resultados de 

aprendizagem que se pretende atingir. 



16 
 

Institucionalmente, o Modelo Pedagógico SENAC tem como princípios 

norteadores a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, as 

Diretrizes da Educação Profissional do SENAC e as legislações e concepções 

sobre ensino e aprendizagem da educação profissional, além de contar com as 

práticas consolidadas nestes 70 anos de SENAC. 

O planejamento curricular baseado no modelo de competências é 

referência no projeto pedagógico da escola, fruto de um esforço sistematizado 

com a efetiva participação de todos os docentes, incidindo, mais particularmente, 

sobre alguns componentes pedagógicos, tais como: a identificação e a definição 

dos blocos de competências associados ao itinerário profissional; e a seleção de 

situações de aprendizagem (projetos, situações-problema), previstas nos 

módulos e/ou nas etapas de formação. 

O planejamento deve ter como ponto de partida a definição do perfil de 

conclusão da habilitação ou da qualificação prefigurada. Os perfis são definidos, 

a partir da análise das ocupações que compõem as áreas profissionais (ou de 

grupos de ocupações afins a um processo ou atividade produtiva) e das 

competências gerais dos profissionais da área. Deve atender as demandas do 

cidadão, do mercado e da sociedade, além de levar em conta as condições locais 

e regionais, e a vocação e a capacidade de atendimento da instituição. Na 

definição do perfil, deve-se considerar também que o profissional, além do 

domínio operacional de um determinado fazer e do saber tecnológico, precisa 

ter uma compreensão global do processo de trabalho, ser capaz de transitar com 

desenvoltura em uma área profissional, atendendo várias demandas dessa área. 

Nessa perspectiva, não fica restrito a uma qualificação/habilitação vinculada 

especificamente a um posto de trabalho. 

Defende que a educação profissional deve, então, propiciar ao trabalhador 

o fomento da criatividade, da iniciativa, da autonomia e da liberdade de 

expressão, abrindo espaços para incorporação de atributos, como respeito pela 

vida, postura ética nas relações humanas e valorização da convivência em 

sociedade e nas relações profissionais, contribuindo para a percepção de seu 

trabalho como uma forma concreta de cidadania. 
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O SENAC Pernambuco, coerente com essas orientações e comprometido 

com um projeto societário inclusivo, refletiu coletivamente acerca da elaboração 

e da execução (considerando sua reestruturação) de um modelo de educação 

profissional cujo princípio político-pedagógico, seja a formação de sujeitos 

capazes de efetivar práticas sociais direcionadas à construção de uma 

sociedade mais igualitária.  

Reconhece-se a importância de a educação profissional em sintonia com 

as mudanças no mundo do trabalho qualificar profissionais para atuar 

competentemente no exercício laboral; no entanto, é fundamental o 

desenvolvimento de uma prática coletiva que contribua para a constituição de 

um projeto de desenvolvimento local, estadual e nacional, em cuja elaboração 

os diversos setores da sociedade, historicamente excluídos do desfrute da 

produção material e cultural, sintam-se envolvidos, tendo-o como propulsor de 

expectativas reais de exercitar a cidadania. 

As atividades de educação profissional justificam sua existência se 

atentarmos para o quanto elas podem contribuir para os educandos 

protagonizarem novos papéis em sua vida, ampliando os limites da intervenção 

humana, jamais sendo um instrumento de minimização do potencial humano. 

O SENAC Pernambuco tem um compromisso social e político de aproveitar 

as boas experiências existentes e já desenvolvidas, bem como construir novos 

projetos de intervenção, referenciando-se nos avanços dessas experiências e 

investindo em novas estratégias e práticas que, de alguma forma, persigam, em 

meio a erros e acertos, o objetivo de transformar em algo diferente a história dos 

grupos econômica e politicamente excluídos. Além disso, alimenta uma prática 

de registro de experiências significativas, tendo em vista estimular a produção 

científica dos que fazem a Instituição, transformando-a em documentos 

norteadores das práticas educativas, assim como de outras instituições 

interessadas. Estas experiências podem ser de grande utilidade para colocar em 

prática a nova concepção pedagógica do modelo de competências defendida 

pelo SENAC, nacionalmente, a ser desencadeada no âmbito da educação 

profissional: Modelo Teórico Conceitual de Matriz de Competência – 

construtivista com abordagem crítico-emancipatória. 
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1. PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS 

Organizados nas concepções filosófica e pedagógica, os princípios 

educacionais do Modelo Pedagógico SENAC apontam o entendimento da 

Instituição sobre aspectos centrais da prática pedagógica. 

1.1Concepções Filosóficas 

As concepções filosóficas traduzem o sentido que a Instituição atribui ao 

fazer educativo, na perspectiva da formação humana e do trabalho. 

Ser humano - Entende-se como ser situado historicamente no mundo e 

constituído, a partir de aspectos naturais, sociais, políticos, culturais e 

econômicos. Diante dessa capacidade de transformar a natureza e de produzir 

conhecimento, o ser humano tem pleno potencial para desenvolver o raciocínio 

crítico e exercer sua autonomia, atuando de forma responsável no mundo. 

Mundo - Na qualidade de construção humana, pode ser compreendido 

como conjunto de domínios que constituem a realidade, o que abarca aspectos 

geográficos, econômicos, políticos, sociais e culturais. Devido ao rápido 

desenvolvimento científico e ao processo de globalização, o mundo atual é 

regido pelo uso de tecnologias que alteram os padrões locais de consumo e 

produção. Esse modelo de organização econômica convive com a necessidade 

de promover desenvolvimento sustentável e diversidade, o que exige dos 

indivíduos e das instituições novas formas de lidar com o meio ambiente e com 

as demandas da sociedade. 

Trabalho – Entende-se trabalho em dupla perspectiva: ontológica e 

econômica. Pela perspectiva ontológica, o ser humano produz e se apropria de 

sua realidade, é sujeito da transformação de seu mundo. Já na perspectiva 

econômica, o trabalho é uma atividade por meio da qual o homem modifica a 

matéria fornecida pela natureza, com vistas à satisfação de suas necessidades. 

Educação - Proporciona condições para o aluno aprender a aprender; 

aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser, valorizando a busca de 

alternativas e soluções para problemas concretos. Nesse sentido, permite ao 

estudante lidar com situações relacionadas às esferas pessoal, social e 
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profissional, preparando-o para acompanhar e responder aos desafios da 

sociedade contemporânea. 

 

1.2 Concepção Pedagógica 

Derivados dos princípios filosóficos, os princípios pedagógicos orientam a 

prática educativa do SENAC, expressam os valores da Instituição e subsidiam 

as escolhas metodológicas e ações de todos na Instituição. 

Escola - Lugar institucionalizado, no qual se desenvolvem práticas que 

visam promover o acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de 

competências, a escola deve incorporar múltiplas formas de aprender, ser, fazer 

e conviver, utilizando diferentes espaços, oportunidades de aprendizagem, 

recursos e modalidades. Para atender as exigências de um mundo em constante 

transformação, deve também estar em articulação permanente com o 

desenvolvimento social e cultural da região à qual pertence, de modo a 

contextualizar a formação do aluno e sua relação com a comunidade. 

Currículo - Está comprometido com a formação dos Perfis Profissionais, 

que se definem em função das demandas sociais, do mundo do trabalho, das 

peculiaridades locais e regionais. Em cursos que se complementam ou que se 

inter-relacionam, o currículo viabiliza a construção de uma trajetória profissional 

orientada por itinerários formativos. 

Metodologia - O núcleo da proposta metodológica organiza-se a partir do 

conceito de ação-reflexão-ação, no qual se aprende fazendo e analisando o 

próprio fazer. A pesquisa, também um importante aspecto metodológico, deve 

promover o desenvolvimento da atitude científica e fomentar a prática do estudo 

independente, mobilizando a capacidade de análise crítica, reflexão, 

investigação e proposição de soluções e alternativas. 

Aluno - Constitui-se como sujeito – com valores, crenças, atitudes e 

conhecimentos prévios – ativo e autônomo na construção de seu próprio 

conhecimento. Nesse sentido, interage com docentes, colegas e objetos 

pedagógicos para desenvolvimento pessoal, social e profissional, assumindo 
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posição reflexiva, crítica, responsável e atuante em relação ao seu processo de 

aprendizagem. 

Docente - Em sintonia com a concepção de currículo, o docente é 

responsável por planejar, desenvolver e executar estratégias pedagógicas que 

promovam a aprendizagem significativa. Consciente de seu papel profissional, 

deve se comprometer com a formação humana integral, utilizando diferentes 

ambientes e criando situações de aprendizagem favoráveis à ação dos alunos. 

Sua formação deve estar centrada no desenvolvimento das competências 

docentes fundamentais: planejar, mediar e avaliar situações de aprendizagem 

significativas. 

Avaliação - O processo avaliativo permeia todo o ato educativo e tem por 

objetivo principal orientar docentes e discentes no processo de ensino e 

aprendizagem para o desenvolvimento de competência. Para tanto, a avaliação 

deve ter caráter processual e contínuo, exercer as funções diagnóstica, formativa 

e somativa, nas quais prevalecem os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. 

 

2. Marcas Formativas 

As Marcas Formativas são características a serem evidenciadas nos alunos 

ao longo do processo formativo e representam o compromisso da Instituição com 

a formação integral do profissional cidadão. As marcas devem identificar e 

diferenciar, no mundo do trabalho, os profissionais egressos do SENAC. 

Domínio técnico-científico - Refere-se à articulação dos elementos de 

competência (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) para o exercício 

do fazer profissional. Compreende a visão sistêmica e o comportamento 

investigativo. 

Visão crítica - Envolve a análise dos fundamentos e das razões das ações 

organizacionais, de forma a investigar suas causas e relações, para além dos 

comportamentos previstos e procedimentos-padrão. 
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Atitude empreendedora - Corresponde à observação e análise 

permanente do campo de atuação profissional, com vistas a tomar a inciativa de 

implementar novos negócios ou mudanças em instituições, na perspectiva de 

fazer diferente, usar novos recursos, criar, realizar e exercitar as suas 

capacidades humanas. 

Atitude sustentável - Essa marca compreende a evidência, nos alunos, 

dos princípios da sustentabilidade – desenvolvimento social, econômico e 

ambiental – traduzidos em práticas de uso racional dos recursos organizacionais 

disponíveis. 

Atitude colaborativa - Refere-se à postura pessoal que se espera no 

trabalho, a qual envolve o estabelecimento de relações construtivas, baseadas 

na colaboração, no compartilhamento de informações e na comunicação de 

forma clara, objetiva e assertiva. 

Do ponto de vista de organização curricular e oferta, o planejamento dos 

cursos passa a ter uma vinculação muito mais estreita com o mundo do trabalho 

e sua oferta passa a ser informada por princípios, como flexibilidade curricular, 

formação contínua e desenvolvimento de competências, sob a forma de 

itinerários formativos com o intuito de favorecer a formação inicial e continuada 

de seus discentes em cada eixo tecnológico de atuação institucional. 

Ao assumir o mundo do trabalho como referência balizadora da 

reconfiguração da organização curricular, a equipe assume também um agir 

embasado numa compreensão ampliada de educação profissional, que leva em 

conta sua dinâmica e suas contradições, os contextos sociais macroeconômicos 

e políticos, as transformações técnicas e organizacionais, a intensa incorporação 

da ciência e da tecnologia nos processos produtivos, os valores que informam 

as novas relações num modelo de sociedade democrática, os conhecimentos 

científicos e os saberes do trabalho. 

A competência, entendida como a “capacidade de mobilizar, articular e 

colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do 

trabalho” (BRASIL, 1999, art. 6º), comporta três saberes indissociáveis: o saber, 

o saber ser e o saber fazer. Os termos mobilizar, articular e colocar em ação 
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remetem às operações do pensamento que podem viabilizar a aplicação desses 

saberes numa ação específica e situada. 

Os valores, ou o saber ser, se constituem dos elementos culturais e 

pessoais, dimensão fortemente valorizada nas relações atuais de trabalho. Os 

conhecimentos são constituídos pelos saberes teóricos e práticos, tanto aqueles 

transmitidos pela escola quanto os adquiridos pela experiência tácita. As 

habilidades, ou o saber fazer, são o resultado das aprendizagens incorporadas 

pelo sujeito que permitem a autonomia e a desenvoltura na realização de ações, 

constituindo-se num habitus, como uma espécie de sentido prático do que se 

deve fazer numa dada situação. 

Por essa perspectiva, nos processos de ensino se coloca de suma 

importância a valorização dos conhecimentos e das experiências já acumulados 

pelos discentes, que são fundamentais na construção de novos saberes e 

competências. Os conteúdos disciplinares deixam de ter fins em si mesmos para 

se constituírem objetos para o desenvolvimento de competências. Esses 

conteúdos são denominados como bases tecnológicas, agregando conceitos, 

princípios e processos.  

Igualmente o trabalho pedagógico se desloca do ensinar para o aprender, 

implicando uma importante valorização das metodologias de ensino, as quais 

devem guardar relação com as ações ou o processo de trabalho do sujeito que 

aprende. Ou seja, as situações de aprendizagem que constituem o currículo 

devem contemplar problemas e projetos desafiadores das aprendizagens, reais 

ou simulados, que desencadeiem ações resolutivas, identificados com as 

situações típicas da área profissional. 

Na abordagem por competência, além da seleção de situações de 

aprendizagem adequadas à natureza dos conteúdos, utilização de metodologias 

como a pedagogia de projetos, estudos de casos, situações-problema, entre 

outras, também há a valorização das práticas pedagógicas interdisciplinares e 

contextualizadas, da individualização dos processos de formação, da construção 

significativa de conhecimentos e dos processos de avaliação com predominância 

formativa. 
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Contudo, a experimentação das possibilidades abertas pelo Modelo 

Pedagógico Senac, a difusão e troca de experiências entre docentes e a reflexão 

sobre os princípios, as Marcas Formativas, o modelo curricular e a sistemática 

de avaliação é o que alimenta e promove a melhoria contínua da qualidade da 

educação profissional desenvolvida pela Instituição, reafirmando o compromisso 

do Senac com a educação profissional de excelência. 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

3.1. Justificativa  

O Projeto Pedagógico do curso Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio – Eixo Tecnológico Informação e Comunicação está 

fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sobretudo, no conjunto de 

leis, pareceres, decretos, referenciais internos e externos e diretrizes curriculares 

que normalizam a Educação Profissional, no Regimento Senac PE, nas bases 

que fundamentam o Modelo Pedagógico Senac e o Ensino Médio Integrado no 

sistema educacional. Fundamenta-se ainda nos marcos legais que embasam a 

BNCC e defendem a integralização dos dois níveis que tem como pressuposto 

a formação integral e profissional do sujeito. 

Progressivamente, vem surgindo a oferta de educação profissional e 

tecnológica em inúmeras instituições ao mesmo passo em que cresce a 

demanda no mercado por profissionais ligados à área de Tecnologia da 

Informação e Comunicação. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Software 

(ABES2) revelam um crescimento de 6,7% no setor global de TI, sendo que no 

Brasil o segmento cresceu 9,8%. O resultado superou as expectativas locais, 

que eram de 4,1%, e ficou acima dos 4,5% alcançados entre os anos de 2017 e 

2018.  

                                                      
2 Disponível em: https://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/03/2020/profissoes-ligadas-a-tecnologia-da-
informacao-e-internet-estao-no-topo-do-mercado. Acesso em: 01/07/2020. 
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Diante disso, as escolas têm a importante missão de ampliar as 

oportunidades de acesso à educação e ao trabalho, de modo a impulsionar os 

processos de inovação tecnológica, favorecer o aumento de produtividade da 

economia, bem como propiciar melhores condições de inserção ocupacional e 

de remuneração do trabalho. 

É bem verdade, que o desafio vai mais além e envolve preparar cidadãos 

capazes de enfrentar mudanças inesperadas e complexas, de reflexão do 

pensamento crítico e da busca de alternativas para a existência do indivíduo e 

da sociedade.  

Por essa via, o Senac-PE, ciente do seu papel, frente a sociedade, tem 

dedicado sua trajetória de ensino à promoção de oportunidades educacionais 

para jovens e adultos do estado, sempre buscando oferecer o que há de melhor 

e mais inovador nas áreas de atuação.  

E com o efeito do que estamos vivendo na quarta revolução industrial, 

marcada pela convergência de tecnologias digitais, física e biológicas, conforme 

afirma Klaus Schawab3:  

Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará 
fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos 
relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a 
transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano 
tenha experimentado antes. (SCHWAB, 2016). 

A preocupação com os impactos dessas transformações na sociedade 
está expressa na BNCC e se explicita já nas competências gerais para 
a Educação Básica (Brasil, 20164). 

Conforme dados apresentados pela consultoria Ernst & Young5, um em 

cada três postos de trabalho desaparecerão até 2025. O relatório Futuro do 

Trabalho, do Fórum Econômico Mundial6, também prevê que 65% das crianças 

que entram na escola agora, devem trabalhar em profissões que ainda nem 

existem. Logo, um conteúdo muito útil hoje pode ser completamente dispensável 

nos próximos anos. 

                                                      
3 SCHWAB, Klaus Martin. A quarta revolução industrial. São Paulo: Edipro, 2016.   
4 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ensino Médio. Brasília: MEC. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 08/07/2020. 
5 Consultoria lista profissões que devem sumir do mapa em 2025. Disponível em:  
https://oglobo.globo.com/economia/consultoria-lista-profissoes-que-devem-sumir-do-mapa-em-2025-20132143. Acesso 
em: 08/07/2020.  
6 O futuro de relatórios de trabalhos. Disponível em: http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/shareable-
infographics/. Acesso em: 08/07/2020. 

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/shareable-infographics/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/shareable-infographics/
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A velocidade, o alcance e os impactos nos sistemas produtivos são os três 

fatores que mostram como esse movimento que vem se impondo com uma 

velocidade surpreendente e não pode ser considerado uma mera extensão da 

terceira revolução industrial, e sim encarado como um período que impõe novas 

e transformadoras demandas para o mercado de trabalho.  

Segundo, Luciano Meira7:  

A aprendizagem é um ato dialógico e interacional, afetivamente 
motivado, no qual práticas como a imaginação, a criatividade, a 
argumentação e a reflexão são aspectos centrais e compartilhados 
entre os diversos atores presentes na escola (MEIRA, 2017).  

 

Por essa via, considerando o mercado crescente no segmento de 

tecnologias e da necessidade de profissionais dotados de conhecimentos e 

experiência profissional, temos com isso, o desafio de preparar a estrutura 

educacional para empregos que ainda não existem, mas que obviamente 

requererão uma formação muito mais sofisticada e desafiadora, em todos os 

níveis.  

Nessa Perspectiva, o projeto de Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio do Senac-PE propõe-se a aproximar as práticas profissionais com 

as atividades desenvolvidas em sala de aula, oferecendo oportunidade para que 

os estudantes vivenciem situações concretas possíveis de serem percebidas 

pelo mundo do trabalho, viabilizando o acesso e a oportunidade de emprego que 

valorizam a experiência profissional associada aos seus projetos de vida.  

3.2. Objetivos  

3.3. Geral 

O curso objetiva ofertar uma formação profissional técnica articulada com 

projetos de vida, buscando o desenvolvimento de competências necessárias ao 

mundo do trabalho. 

                                                      
7 Escola e inovação educacional no novo mundo do trabalho. Disponível em: 
https://www.cesar.org.br/index.php/2017/09/11/escola-e-inovacao-educacional-no-novo-mundo-do-trabalho/. Acesso em 
08/07/2020.  

 

https://www.cesar.org.br/index.php/2017/09/11/escola-e-inovacao-educacional-no-novo-mundo-do-trabalho/
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3.4. Específico 

• Desenvolver uma formação que possibilite compreender, utilizar e 

criar tecnologias digitais de forma crítica, objetiva e ética. 

• Promover um processo educativo que vise formar um sujeito com 

visão colaborativa, criativa, empática, inovadora e empreendedora. 

• Preparar o profissional para a entrega de soluções de problemas 

nos contextos sociais. 

3.5. Perfil do Curso  

Diante do cenário cada vez mais complexo, dinâmico e fluido, as incertezas 

relativas às mudanças no mundo do trabalho e nas relações sociais como um 

todo, na perspectiva de promover uma formação que atenda às necessidades 

gerais, comprometida com a formação profissional, na construção dos seus 

projetos de vida, a proposta de curso foi desenvolvida considerando-se o 

contexto da Tecnologia da Informação.  

Ao buscar uma formação integral que possa contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico, sustentável, acompanhando assim a 

proposta pedagógica da instituição, o perfil do curso se fundamenta no princípio 

de que educar significa construir um sujeito capaz de ter atitudes responsáveis 

que seja criativo para a resolução de problemas, que saiba se relacionar, que 

respeite às diferenças, que seja inclusivo e participe da evolução técnico-

científica, interagindo como força de transformação.  

Para atingir essa finalidade, o Curso Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio, ofertado pelo Senac-PE compreende as competências 

profissionais, tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os fundamentos 

científico-tecnológicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional, 

desenvolvendo sistemas de software de computador, seguindo as 

especificações e paradigmas de análise e projeto de sistemas, lógica de 

programação e das linguagens de programação; utilizar ferramentas de 

modelagem, projeto e desenvolvimento de sistemas e bancos de dados.  
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4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

O Ensino Médio integrado visa uma formação integral e que atenda às 

necessidades humanas e sociais, com a formação de um indivíduo com pensar 

autônomo, crítico, criativo, cooperativo, sociável e reflexivo que seja capaz de 

trabalhar e compreender o mundo criticamente e não apenas como mão de obra, 

capaz de apropriação e geração de conhecimento.   

As bases legais do curso são fundamentadas nas Diretrizes e nos 

princípios norteadores da LDB nº 9.394/96, BNCC, documentos federais, 

estaduais e distritais que norteiam o Ensino Médio no Sistema Educacional 

Brasileiro e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, legislação que 

seguem logo abaixo: 

A LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Como preconiza em seus artigos, sobre 

educação básica:   

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho 
e em estudos posteriores.  

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e 
em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que 
o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

 

Já a educação profissional precisa ser organizada de forma 

intercomplementar, de maneira que haja um planejamento pedagógico único 

para desenvolver as competências da formação geral e profissional de forma 

integrada: 

Art. 36-B.  A educação profissional técnica de nível médio será 
desenvolvida nas seguintes configurações: (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008)  

I - Articulada com o ensino médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)  

II - Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o 
ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)  

Parágrafo único.  A educação profissional técnica de nível médio 
deverá observar: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)  
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I - Os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares 
nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)  

II - As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)  

III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu 
projeto pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)  

Art. 36-C.  A educação profissional técnica de nível médio articulada, 
prevista no inciso I do caput do art. 36-B desta Lei, será desenvolvida 
de forma: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 20088)  

I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição 
de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008, que  Altera a Lei nº 9.394, de 20/12/1996, para 
redimensionar, institucionalizar e integrar ações da educação técnica 
de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 
profissional e tecnológica). 

 

Ainda sobre a  LDB - Lei nº 9.394/1996 – alterada pela Lei nº 13.415/2017, 

e Lei nº 12.796/20139,  também trata do desenvolvimento de programas de 

ensino a distância em todos os níveis e modalidades de ensino e o  Decreto 

9.057 de 25 de maio de 2017, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional para educação a distância, possibilitando a prática de atividades no 

modelo remoto e híbrido.  

Após um período de discussão sobre a divisão do ensino básico e o ensino 

profissionalizante, as entidades instituidoras de diretrizes decidiram que a melhor 

prática seria a unificação dos dois níveis de ensino. Assim, o Decreto 5.154/04 

viabilizou uma nova proposta pedagógica integrando o Ensino Médio e o Ensino 

Técnico em um único curso, regulamentando-o. Os Projetos Pedagógicos de 

cursos integrados desde então visam a formação integral do cidadão e 

profissional num único curso. O citado decreto ao longo do tempo levará o Ensino 

Médio propedêutico a perder espaço. O Parecer CNE/CEB nº39, de 2004 – veio 

depois para tratar da Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação 

Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio.  Alterado pelo Decreto 

nº 8.268, de 18 de junho de 2014. 10E a resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de 

                                                      
8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm 
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm, 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm - visitada em 06/07/2020 
10http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/rede/legisla_rede_parecer392004.pdf , 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf,  http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/dec5154_04.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm%20-%20visitada%20em%2006/07/2020
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/rede/legisla_rede_parecer392004.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/dec5154_04.pdf
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julho de 2010, que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica:  

Significa que buscamos enfocar o trabalho como princípio educativo, 
no sentido de superar a dicotomia trabalho manual / trabalho 
intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, 
de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos. 
A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido 
historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar 
e a ação de pensar, dirigir ou planejar (BRASIL/MEC/SETEC, 200711). 

 

• A Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.  Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM.  

• A Resolução N° 6/2012, de 20 de setembro de 2012, define 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio. Dispõe que a Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio pode ser desenvolvida nas formas articulada 
ou subsequente ao Ensino Médio, podendo ainda a primeira 
modalidade ser integrada ou concomitante. O Senac PE está 
oferecendo curso na forma integrada, destinado a alunos que já 
concluíram o Ensino Fundamental. 

 

Lei nº 12.816 de 05 de junho de 2013, conforme descrito no Art.20, que diz: 

“Art. 20. Os serviços nacionais sociais terão autonomia para criar 
unidades de ensino para a oferta de educação profissional técnica de 
nível médio e educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, desde que em articulação direta com os serviços nacionais 
de aprendizagem, observada a competência de supervisão e avaliação 
dos Estados.”  

 

Em 2018 foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) a Base 

Nacional Comum Curricular referente ao Ensino Médio e homologada pelo 

Ministério da Educação na semana seguinte. “Segundo o Ministério da Educação 

(MEC), o objetivo é aproximar os alunos das transformações do mercado de 

trabalho, possibilitando uma formação mais atualizada”. A Resolução Nº 4 de 

17 de dezembro de 2018 - Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa 

                                                      
11 Decreto no. 6.302, de 12 de dezembro de 2007 - Programa Brasil Profissionalizado - Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio. 
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do Ensino Médio (BNCC-EM), A nova Base Nacional Comum Curricular irá 

nortear o currículo no novo ensino médio12. 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC define a carga horária total de 

três mil horas. Dessas para o ensino médio, 1.800 horas serão destinadas ao 

currículo comum e 1.200 horas aos itinerários formativos. O novo ensino médio 

terá matérias divididas da seguinte forma: 1- linguagens e suas tecnologias, 2-

matemática e suas tecnologias, 3- ciências e natureza e suas tecnologias, 4- 

ciências humanas e sociais aplicadas e, por fim, a 5- formação técnica 

profissional, que poderá estar inserida na carga horária determinada para os 

itinerários formativos13. 

Diversos normativos regem a presente proposta, sempre envolvendo a 

integração do Ensino Médio com a formação profissional perpassando pelos 

itinerários formativos. E eles vão se somando para criação do presente projeto. 

O Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de maio de 2012, dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Técnica de Nível Médio.  A Portaria nº 649 de 10 

de julho de 2018 - Institui o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio e 

estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para participação.  

A Resolução nº 3 de 21 de novembro de 2018 que atualiza as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Art. 1º.: a serem observadas pelos 

sistemas de ensino e suas unidades escolares na organização curricular, tendo 

em vista as alterações introduzidas na Lei nº 9.394/1996 (LDB) pela Lei nº 

13.415/2017. 14.  

A Portaria nº 1.432 de 28 de dezembro de 2018 - Estabelece os 

referenciais para elaboração dos itinerários formativos conforme preveem as 

Diretrizes Nacionais do Ensino Médio.   

O curso Ensino Médio com Habilitação de Técnico em Informática oferecido 

pelo SENAC PE, possui uma estrutura curricular fundamentada na concepção 

de eixos tecnológicos e sua denominação conforme o disposto do Catálogo 

                                                      
12www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/novo-ensino-medio-o-que-e-importante-saber, 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361 e https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-

comum-curricular/ 
13www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/novo-ensino-medio-o-que-e-importante-saber e 
http://portal.mec.gov.br/publicacoes-para-professores/30000-uncategorised/40361-novo-ensino-medio-duvidas 
14 http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=17576 

http://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/novo-ensino-medio-o-que-e-importante-saber
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361
https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/
https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/
http://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/novo-ensino-medio-o-que-e-importante-saber
http://portal.mec.gov.br/publicacoes-para-professores/30000-uncategorised/40361-novo-ensino-medio-duvidas
http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=17576


31 
 

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), no presente caso o eixo de “Informação 

e Comunicação” que é a base para construção da Matriz curricular e as ementas 

de cada Unidade curricular.  A 3ª edição do CNCT, publicado pelo MEC (2016) 

e instituído pela Portaria MEC nº 870, de 2008. O catálogo é utilizado como 

referencial para ajudar no planejamento dos cursos e suas qualificações 

profissionais e especializações técnicas de nível médio, ele também orienta as 

instituições, os estudantes e a sociedade em geral na formação técnica e serve 

para fortalecimento da identidade dos cursos técnicos. Ele é atualizado 

periodicamente para contemplar novas demandas sócio - educacionais, 

seguindo o determinado no Parecer CNE/CEB nº 11/2008 e na Resolução 

CNE/CEB nº 3/2008. E assim ele já teve sua 3ª edição atualizada pela 

Resolução CNE/CEB nº 01/2014, de 5 de dezembro de 2014.  

A Resolução CNE/CEB nº 4, de 2012 – Dispõe sobre normatização do 

curso, de acordo com a forma de oferta, no que se refere à denominação e carga 

horária do curso e ainda sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos de Nível Médio.15 

Importante também nesse projeto foi a análise de normas sobre estágio 

para alunos, como: o Parecer CNE/CEB nº35, de 2003 – que trata de Normas 

de estágio para alunos do Ensino Médio e da Educação Profissional. A 

Resolução CNE/CEB nº 01, de 2004 – que estabelece Diretrizes para a 

realização de estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, 

inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e 

Adultos.16 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de 

Educação (PNE) e dá outras providências.  Ela determina diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional dos próximos dez anos (até 2024). Entre 

os objetivos estão a “renovação do Ensino Médio, com abordagens 

                                                      
15http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/pceb011_08.pdf, 
https://www.normasbrasil.com.br/norma/?id=109162, http://portal.mec.gov.br/pet/323-secretarias-
112877938/orgaos-vinculados-82187207/20967-resolucoes-da-camara-de-educacao-basica-ceb-2014 
16http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb35_03.pdf e 
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1.pdf 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/pceb011_08.pdf
https://www.normasbrasil.com.br/norma/?id=109162
http://portal.mec.gov.br/pet/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/20967-resolucoes-da-camara-de-educacao-basica-ceb-2014
http://portal.mec.gov.br/pet/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/20967-resolucoes-da-camara-de-educacao-basica-ceb-2014
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb35_03.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1.pdf
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interdisciplinares e currículos flexíveis”, a “ampliação da oferta da educação em 

tempo integral e apoio ao desenvolvimento do protagonismo juvenil.17 

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO  

5.1. Público-Alvo 

Estarão habilitados a ingressar no curso Técnico em Informática Integrado 

ao Ensino Médio estudantes que tenham concluído o Ensino Fundamental.  

5.2. Documentos: 

▪ Documento de Identidade (RG) (cópia simples);  

▪ CPF ou documento que possua a numeração do CPF (apresentação);  

▪ Certificado ou Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental  

(apresentação do original e cópia simples ou cópia autenticada).  

 

As inscrições e as matrículas serão efetuadas conforme cronograma 

estabelecido pela Unidade, atendidos os requisitos de acesso e nos termos 

regimentais. No caso de menores de 18 anos, a matrícula deve ser realizada 

pelos pais ou responsável.  

 

5.3. Total de Vagas por turma 

A oferta é de 50 (cinquenta) vagas, considerando a relação entre condições 

físicas, materiais e humanas. 

                                                      
17 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-
pl.html 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
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6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO  

O egresso do Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Senac 

é um jovem capaz de agir em seu cotidiano de forma crítica, ética e colaborativa, 

enquanto sujeito criativo, inovador e empreendedor, consciente sobre sua 

atuação profissional e sobre sua capacidade de transformar a sociedade.  

É um Profissional responsável pelo planejamento e pela execução dos 

processos de manutenção de computadores e pela operação de redes locais de 

computadores. Desenvolve aplicativos computacionais, adotando normas 

técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança do trabalho e preservação 

ambiental no desempenho de sua função.  

Por ser concluinte do Ensino Médio, também deve ser capaz, de: 

• Trabalhar em equipe, estabelecer relações interpessoais 

construtivas e compreender o contexto em que está inserido, 

demonstrando capacidade propositiva e criativa. 

• Abstrair, refletir, interpretar, propor e agir, sendo protagonista de 

sua aprendizagem, com vista a desenvolver a autonomia pessoal, 

profissional, intelectual e política.  

•  Ser capaz de assumir sua própria responsabilidade e de realizar 

seu projeto de vida de forma consciente em busca de caminhos 

mais promissores para o seu desenvolvimento em todas as 

dimensões. 

• Resolver problemas, selecionar, organizar, relacionar e interpretar 

dados e informações, trabalhando-os de forma contextualizada 

para o enfretamento de situações e tomar decisões. 

• Estar comprometido com ideais de justiça, solidariedade, 

autonomia, liberdade de pensamento e de escolha, 

compreendendo e reconhecendo às diferenças, respeitando os 

direitos humanos e à interculturalidade, e combatendo 

preconceitos de qualquer natureza. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade e 
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flexibilidade com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos e sustentáveis em âmbito local, regional, nacional e 

global. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Informação e Comunicação, 

cuja natureza é “comunicar” e pertence ao segmento de Tecnologia da 

Informação. 

Mais especificamente, este técnico deve:  

• Planejar e executar a montagem de computadores. 

• Planejar e executar a instalação de hardware e software para 

computadores. 

• Planejar e executar a manutenção de computadores. 

• Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores. 

• Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores. 

• Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de 

sistemas operacionais de redes locais –servidores. 

• Desenvolver Algoritmos.  

• Desenvolver banco de dados. 

• Executar teste e implantação de aplicativos computacionais. 

• Executar os processos de codificação, manutenção e documentação 

de aplicativos computacionais para desktop. 

• Executar os processos de codificação, manutenção e documentação 

de aplicativos computacionais para internet. 

• Manipular e otimizar imagens vetoriais, bitmaps gráficos e elementos 

visuais de navegação para web. 

• Desenvolver e organizar elementos estruturais de sites. 

O profissional egresso do curso pode vir a exercer diversas funções dentro 

da área da tecnologia da informação como, por exemplo:  

• Programador. 

• Analista de Sistemas. 

• Suporte a Bancos de Dados. 

• Analista de Suporte de Sistemas. 



35 
 

 

O profissional egresso do curso que cumpriu seu processo formativo 

integral, pode vir a atuar, por exemplo:  

Em organizações públicas e privadas de qualquer segmento, tais como da 

área do comércio, de serviços, da indústria, de consultoria, de ensino e pesquisa, 

por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo.  

O curso Técnico em Informática integrado ao ensino médio do Senac-PE 

possui as seguintes qualificações profissionais técnicas: SERVIÇO NACIONAL 

DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  

O curso de habilitação técnica de nível médio em Técnico em Informática 

do Senac possibilita ao aluno as seguintes certificações intermediárias: 

6.1. Assistente de suporte e manutenção de computadores 

O Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores é o profissional 

responsável pelos serviços de manutenção em computadores, instalação e 

configuração de periféricos, também realiza a especificação de componentes e 

elabora o inventário de hardware e software, atuando em laboratórios técnicos e 

no atendimento e suporte ao usuário. 

A ocupação está situada no Eixo Tecnológico Informação e 

Comunicação, cuja natureza é “comunicar” e pertence ao segmento de 

Tecnologia da Informação. 

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Assistente de 

Suporte e Manutenção de Computadores: 

• Planejar e executar a montagem de computadores. 

• Planejar e executar a instalação de hardware e software para 

computadores. 

• Planejar e executar a manutenção de computadores. 
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6.2. Assistente de operação de redes de computadores 

O Assistente de Operação de Redes de Computadores é o profissional 

responsável pela elaboração, implementação, suporte e configuração de redes 

locais de computadores, além de realizar o cabeamento estruturado e a 

configuração de equipamentos de redes em empresas de diversos segmentos e 

porte. 

A ocupação está situada no Eixo Tecnológico Informação e 

Comunicação, cuja natureza é “comunicar” e pertence ao segmento de 

Tecnologia da Informação. 

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Assistente de 

Operação de Redes de Computadores: 

• Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores. 

• Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores. 

• Planejar e executar a instalação, configuração e o monitoramento de 

sistemas operacionais de redes locais -servidores. 

6.3. Assistente de desenvolvimento de aplicativos computacionais 

O Assistente de Desenvolvimento de Aplicativos Computacionais é o 

profissional que desenvolve sistemas multiplataformas web e desktop em 

ambientes computacionais, atua em empresas de desenvolvimento de 

softwares, fábricas de componentes de software e em setores de 

desenvolvimento para organizações públicas e privadas. 

A ocupação está situada no Eixo Tecnológico Informação e 

Comunicação, cuja natureza é “comunicar” e pertence ao segmento de 

Tecnologia da Informação.  

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Assistente de 

Desenvolvimento de Aplicativos Computacionais: 

• Desenvolver Algoritmos. 

• Desenvolver banco de dados. 

• Executar teste e implantação de aplicativos computacionais. 
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• Executar os processos de codificação, manutenção e documentação de 

aplicativos computacionais para desktop. 

• Executar os processos de codificação, manutenção e documentação de 

aplicativos computacionais para internet. 

• Manipular e otimizar imagens vetoriais, bitmaps gráficos e elementos 

visuais de navegação para web. 

• Desenvolver e organizar elementos estruturais de sites. 

 

O Profissional qualificado pelo Senac tem como Marcas Formativas: 

domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável, 

colaborativa, atuando com foco em resultados. Essas Marcas Formativas 

reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral do ser humano, 

considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da 

cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do discente com a 

qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente 

sobre sua atuação profissional e sobre sua capacidade de transformação da 

sociedade.  

6.4. Competências Básicas da Formação Geral  

A seguir são apresentadas sínteses e competências básicas das áreas que 

compõem as unidades curriculares do Eixo da Formação Geral do curso. Os 

conceitos evidenciados foram definidos a partir da BNCC e dos parâmetros 

curriculares nacionais, os quais nortearão o planejamento pedagógico para o 

desenvolvimento de competências.  A explicitação das competências oferece 

referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens 

essenciais definidas na BNCC.  

6.4.1. ÁREA DE LINGUAGEM E SUAS TECNOLOGIAS - CARGA 

HORÁRIA: 700h 

No Ensino Médio, o objetivo principal da área de Linguagens e suas 

Tecnologias está na ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas 

práticas de diferentes linguagens, com vistas a favorecer ao aluno a capacidade  

de identificar e criticar diferentes usos das linguagens, compreendendo o seu 



38 
 

poder no estabelecimento de relações sociais, na apreciação e na participação 

que ela possui em diversas manifestações artísticas e culturais; e no uso criativo 

dessas linguagens pelas diversas mídias. 

Para tanto, essa área precisa estar comprometida com uma formação 

voltada a possibilitar uma participação mais plena dos jovens nas diferentes 

práticas socioculturais que envolvem o uso das linguagens. Prevê que os 

estudantes desenvolvam competências e habilidades que lhes possibilitem 

mobilizar e articular conhecimentos desses componentes simultaneamente a 

dimensões socioemocionais, em situações de aprendizagem que lhes sejam 

significativas e relevantes para sua formação integral. Esta área engloba 

conhecimentos de Língua Portuguesa, Literatura e Redação, Língua Estrangeira 

(Inglês), Artes e Educação Física. 

 

Competências  

• Mobilizar e articular conhecimentos das Linguagens e suas Tecnologias 

simultaneamente a dimensões socioeconômicas, para promover 

através da leitura de diversos contextos (local, regional e global) uma 

reflexão sobre a diversidade e sua influência, e promover o respeito a 

essas diversidades e enfrentamento a preconceitos sociais.   

• Compreender a inter-relação da língua enquanto movimento, ampliando 

suas percepções e visões sobre os conflitos e relações de poder que 

permeiam as práticas sociais, favorecendo o seu reconhecimento como 

sujeito social e histórico, atuando como agente transformador. 

• Compreender e ressignificar a função das linguagens em um mundo 

cada vez mais digital, integrando os diversos campos do conhecimento 

(Linguagens, Ciências Humanas, da Natureza e Matemática) às 

variadas manifestações artísticas, corporais, culturais e tecnológicas, 

sendo capaz de conhecer e discutir os novos letramentos e 

multiletramentos no contexto de sua vida pessoal e profissional.  

• Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para 

exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, 
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defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os 

Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável, em âmbito local, regional e global. 

 

 

Língua Portuguesa, Literatura e Redação – Carga Horária: 467h 

No Ensino Médio, a Língua Portuguesa objetiva aprofundar a análise sobre 

as linguagens e seus funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e 

crítica da leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos, 

promovendo com isso o adensamento dos conhecimentos do estudante, visando 

alcançar um maior nível de teorização e análise crítica, exercício contínuo de 

práticas discursivas em diversas linguagens, aprendendo a tomar e sustentar 

decisões, fazer escolhas e assumir posições conscientes e reflexivas, balizados 

pelos valores da sociedade democrática e do estado de direito. Favorece uma 

participação qualificada no mundo da produção cultural, do trabalho, do 

entretenimento, da vida pessoal e, principalmente, da vida pública, por meio de 

argumentação, formulação e avaliação de propostas e tomada de decisões 

orientadas pela ética e pelo bem comum. 

Do ponto de vista das práticas contemporâneas das linguagens, ganham 

destaque: Multiletramentos e novos letramentos, cultura digital, culturas juvenis, 

diferentes semioses – visuais (imagens estáticas e em movimento), sonoras 

(música, ruídos, sonoridades), verbais (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita) e corporais (gestuais, cênicas, dança); intensificação da leitura do texto 

literário, incluindo obras da tradição literária brasileira e de suas referências 

ocidentais – em especial da literatura portuguesa –, assim como obras mais 

complexas da literatura contemporânea e das literaturas indígena, africana e 

latino-americana; habilidades envolvidas na produção de textos multissemióticos 

mais analíticos, críticos, propositivos e criativos, abarcando sínteses mais 

complexas, produzidos em contextos que suponham apuração de fatos, 

curadoria, levantamentos e pesquisas 
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Língua Estrangeira (Inglês) – Carga Horária:133h 

A Língua Inglesa continua a ser compreendida como língua de caráter 

global – pela multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções na 

contemporaneidade –, assumindo seu viés de língua franca, como definido na 

BNCC do Ensino Fundamental – Anos Finais. 

No Ensino Médio, a Língua Inglesa tem como foco uma visão intercultural 

e visa explorar a presença da multiplicidade de usos da língua inglesa na cultura 

digital, nas culturas juvenis e em estudos e pesquisas, como também ampliar 

suas perspectivas em relação à vida pessoal e profissional do estudante. Trata-

se, portanto, de expandir os repertórios linguísticos, multissemióticos e culturais 

dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento de maior consciência e 

reflexão crítica das funções e usos do inglês na sociedade contemporânea – 

permitindo, por exemplo, problematizar com maior criticidade os motivos pelos 

quais ela se tornou uma língua de uso global. Para isso, noções mais 

abrangentes e relacionadas ao universo discursivo nas práticas situadas dentro 

dos campos de atuação, como inteligibilidade, singularidade, variedade, 

criatividade/invenção e repertório, permitirão aos estudantes usar essa língua 

para aprofundar a compreensão sobre o mundo em que vivem, explorar novas 

perspectivas de pesquisa e obtenção de informações, expor ideias e valores, 

argumentar e lidar com conflitos de opinião. 

Artes – Carga Horária: 33h 

O ensino de Artes no Ensino Médio, contribui para o desenvolvimento da 

autonomia reflexiva, criativa e expressiva dos estudantes, por meio da conexão 

entre o pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludicidade, propulsoras da 

ampliação do conhecimento do sujeito sobre si, o outro e o mundo 

compartilhado. Prevê o aprofundamento na pesquisa e no desenvolvimento de 

processos de criação autorais nas linguagens das artes visuais, do audiovisual, 

da dança, do teatro, das artes circenses e da música. Devendo promover o 

entrelaçamento de culturas e saberes, possibilitando aos estudantes o acesso e 

a interação com as distintas manifestações culturais populares presentes na sua 

comunidade e no mundo. Através da aprendizagem, da pesquisa e do fazer 

artístico as percepções e compreensões do mundo se ampliam e se 
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interconectam, em uma perspectiva crítica, sensível e poética em relação à vida, 

que permite aos sujeitos estar abertos às percepções e experiências, mediante 

a capacidade de imaginar e ressignificar os cotidianos e rotinas. 

Educação Física – Carga Horária: 67h 

A Educação Física busca favorecer aos alunos, oportunidades de 

compreensão, apreciação e produção de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, 

esportes, lutas e práticas corporais de aventura. Possibilita explorar o movimento 

e a gestualidade em práticas corporais de diferentes grupos culturais e analisar 

os discursos e os valores associados a elas, bem como os processos de 

negociação de sentidos que estão em jogo na sua apreciação e produção. 

Favorece o diálogo com as demais áreas de conhecimento, ampliando a 

compreensão dos estudantes a respeito dos fenômenos da gestualidade e das 

dinâmicas sociais associadas às práticas corporais. 

6.4.2. ÁREA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS – CARGA 

HORÁRIA: 367h 

No Ensino Médio, na Área de Matemática e suas Tecnologias, o foco é a 

construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade, em 

diferentes contextos, sendo para isso muito importante levar em conta as 

vivências cotidianas dos estudantes, impactados de diferentes maneiras pelos 

avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado de trabalho, pelos projetos 

de bem viver dos seus povos, pela potencialidade das mídias sociais, entre 

outros. Os estudantes devem consolidar os conhecimentos desenvolvidos na 

etapa anterior e agregar novos, ampliando o leque de recursos para resolver 

problemas mais complexos, que exijam maior reflexão e abstração. Também 

devem construir uma visão mais integrada da Matemática, da Matemática com 

outras áreas do conhecimento e da aplicação da Matemática à realidade. 

Competências  

• Compreender a Matemática como ciência que investiga relações, 

formas e eventos, e desenvolve maneiras próprias de descrever e 

interpretar o mundo; enquanto processo histórico em estreita relação 
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com as condições sociais, políticas e econômicas de uma determinada 

época, de modo a permitir a aquisição de uma visão crítica da ciência 

em constante construção.  

• Compreender os aspectos da matemática, raciocínio lógico, símbolos, 

códigos e nomenclatura da linguagem científica na forma oral e escrita, 

escalas, tabelas, interpretando dados e solucionando problemas 

cotidianos, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das 

questões socioeconômicas ou tecnológicas.  

• Construir modelos e representações matemáticas, considerando 

diferentes elementos tecnológicos no desenvolvimento de aplicativos, 

visando soluções de problemas e apresentação de resultados. 

 

• Compreender fenômenos naturais ou grandezas, analisar situações 

que envolvam progressões, probabilidade, elaboração de hipóteses, 

interpretação de resultados e noções financeiras, considerando 

diagramas e modelagem de dados para construir modelos e resolver 

problemas em diversos contextos e adequados a soluções propostas.  

 

 

6.4.3. CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUA TECNOLOGIAS – CARGA 

HORÁRIA: 399h 

A Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, no Ensino Médio, 

deve oportunizar o aprofundamento e a ampliação dos conhecimentos 

explorados na etapa do Ensino Fundamental e vai além do aprendizado de seus 

conteúdos conceituais, visa o desenvolvimento do pensamento científico 

envolvendo aprendizagens específicas, com vistas a sua aplicação em contextos 

diversos. Propõe um aprofundamento nas temáticas Matéria e Energia, Vida e 

Evolução e Terra e Universo. Os conhecimentos conceituais associados a essas 

temáticas constituem uma base que permitirá aos estudantes investigar, analisar 

e discutir situações-problema que emerjam de diferentes contextos 

socioculturais, além de compreender e interpretar leis, teorias e modelos, 

aplicando-os na resolução de problemas individuais, sociais e ambientais.  
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Trata a investigação como forma de engajamento dos estudantes na 

aprendizagem de processos, práticas e procedimentos científicos e tecnológicos, 

e promove o domínio de linguagens específicas, o que os permite analisar 

fenômenos e processos, utilizando modelos e fazendo previsões. Possibilita aos 

estudantes ampliar sua compreensão sobre a vida, o nosso planeta e o universo, 

bem como sua capacidade de refletir, argumentar, propor soluções e enfrentar 

desafios pessoais e coletivos, locais e globais. A aprendizagem deve valorizar a 

aplicação dos conhecimentos na vida individual, nos projetos de vida, no mundo 

do trabalho, favorecendo o protagonismo no enfrentamento de questões sobre 

consumo, energia, segurança, ambiente, saúde, entre outras.  

Competências  

• Compreender e interpretar modelos explicativos para fenômenos 

naturais (relação entre matéria, ambiente e movimento) e sistemas 

tecnológicos, identificando regularidades, invariantes e transformações, 

visando propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem 

processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e 

melhorem a as condições de vida em âmbito local, regional e global. 

• Empregar procedimentos e linguagens próprios das Ciências da 

Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, 

regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões por 

meio de diferentes mídias e tecnologias digitais 

• Examinar e aplicar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e 

do Cosmos para elaborar argumentos e previsões sobre o 

funcionamento e a evolução da vida e do Universo, sendo capaz de 

defender decisões éticas e responsáveis. 

 

Química – Carga Horária: 133h 

A Química, no Ensino Médio, objetiva que o aluno reconheça e 

compreenda, de forma integrada e significativa, as transformações químicas que 

ocorrem nos processos naturais e tecnológicos em diferentes contextos, 

encontrados na atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, e suas relações com 

os sistemas produtivo, industrial e agrícola. Deve proporcionar acesso a 
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conhecimentos químicos que permitam a construção de uma visão de mundo 

articulada e que favoreça ao estudante se ver como participante de um mundo 

em constante transformação. Promover uma aprendizagem que possibilite a 

compreensão dos processos químicos em si e a construção de um conhecimento 

químico em estreita ligação com o meio cultural e natural, em todas as suas 

dimensões, com implicações ambientais, sociais, econômicas, ético-políticas, 

científicas e tecnológicas. 

A construção do conhecimento químico supõe a inter-relação dinâmica de 

conceitos cotidianos e químicos, de saberes teóricos e práticos, interdisciplinares 

e contextualizados, promovendo um diálogo capaz de ajudar no estabelecimento 

um conhecimento plural e capaz de potencializar a melhoria da vida. 

Temas gerais como Química e biosfera, Química e atmosfera, Química e 

hidrosfera e Química e litosfera) devem ser selecionados de acordo com as 

condições e os interesses dos sujeitos no âmbito da comunidade escolar. Pode-

se trabalhar, por exemplo, a partir de temas como poluição, recursos 

energéticos, saúde, cosméticos, plásticos, metais, lixo, química agrícola, energia 

nuclear, petróleo, alimentos, medicamentos, agrotóxicos, águas, atmosfera, 

solos, vidros, cerâmicas, nanotecnologia, entre outros. Buscando sempre 

contextualizá-los a aspectos socioculturais, bem como a explicitação das inter-

relações entre a Química, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente.  

Física – Carga Horária: 133h 

A Física como componente da área de Ciências da Natureza, contribui para 

uma formação científica, cultural e como possibilidade de compreensão do 

mundo.  

Assim, propomos que o ensino de Física seja pensado a partir do processo: 

situação – problema – modelo, entendendo-se “situação” nesse caso como a 

referência de uma ideia física. Essa é uma característica da Física: fazer 

modelos da realidade para entendê-la; obter meios para enfrentar um problema. 

A compreensão dessa dinâmica constitui importante competência, dentro da 

capacidade maior de investigação. Além das pesquisas científicas, fundamentais 

ou aplicadas, as escolhas didáticas da Física no Ensino Médio devem assumir 



45 
 

as práticas como referências e formas de articular teoria e prática, a exemplo 

práticas domésticas, industriais, ideológicas, políticas e tecnológicas, bem como 

suas funções sociais. Deve garantir aos estudantes a competência investigativa 

que resgate o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo em que eles 

habitam. Não apenas de forma pragmática, como aplicação imediata, mas 

expandindo a compreensão do mundo, a fim de propor novas questões e 

possíveis soluções. Ao se ensinar Física devem-se estimular as perguntas e não 

somente dar respostas a situações idealizadas. 

Biologia – Carga Horária: 133h 

O ensino de Biologia deve propiciar condições para que os alunos 

compreendam a vida como manifestação de sistemas organizados e integrados, 

em constante interação com o ambiente físico-químico. Partindo desse 

pressuposto, o conhecimento escolar deve ser estruturado de maneira a 

viabilizar o domínio do conhecimento científico sistematizado na educação 

formal, reconhecendo sua relação com o cotidiano e as possibilidades do uso 

dos conhecimentos apreendidos em situações diferenciadas da vida. O aluno 

deve ser capaz de reconhecer-se como organismo sujeito aos mesmos 

processos e fenômenos que os demais seres vivos; por outro lado, reconhecer-

se como agente capaz de modificar ativamente o processo evolutivo, alterando 

a biodiversidade e as relações estabelecidas entre os organismos.  

O ensino da Biologia deve possibilitar ao aluno a participação nos debates 

contemporâneos que exigem conhecimento biológico, relacionados a 

compreensão da vida na Terra, das consequências e avanços tecnológicos e da 

intervenção humana. Desenvolvendo no estudante raciocínio crítico e 

posicionamento frente as suas ações do dia-a-dia, tais como os cuidados com 

corpo, com a alimentação, com a sexualidade, biodiversidades do planeta, 

biodiversidade e sua influência na qualidade de vida humana, transgênicos, 

clonagem, reprodução assistida, entre outros assuntos. Deve possibilitar ao 

estudante desenvolver as habilidades necessárias para a compreensão do papel 

do homem na natureza. 
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Os PCN+18 sintetizam, a título de referência, seis temas estruturadores que 

devem estar contemplados no currículo da Biologia no Ensino Médio: 1. 

interação entre os seres vivos; 2. qualidade de vida das populações humanas; 

3. identidade dos seres vivos; 4. diversidade da vida; 5. transmissão da vida, 

ética e manipulação gênica; 6. origem e evolução da vida. 

 

6.4.4. CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS – CARGA 

HORÁRIA:334h 

No Ensino Médio, com a incorporação da Filosofia e da Sociologia, a área 

de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas propõe o aprofundamento e a 

ampliação da base conceitual e dos modos de construção da argumentação e 

sistematização do raciocínio, operacionalizados com base em procedimentos 

analíticos e interpretativos. O foco do aprendizado deve estimular uma leitura de 

mundo sustentada em uma visão crítica e contextualizada da realidade, no 

domínio conceitual e na elaboração e aplicação de interpretações sobre as 

relações, os processos e as múltiplas dimensões da existência humana. 

Tem como base de seu compromisso educativo as ideias de justiça, 

solidariedade, autonomia, liberdade de pensamento e de escolha, ou seja, a 

compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos 

humanos e à interculturalidade, e o combate aos preconceitos de qualquer 

natureza. Propõe que os estudantes desenvolvam a capacidade de estabelecer 

diálogos – entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas 

nacionalidades, saberes e culturas distintas –, elemento essencial para a 

aceitação da alteridade e a adoção de uma conduta ética em sociedade. Para 

isso, também enfatiza as aprendizagens dos estudantes relativas ao desafio de 

dialogar com o Outro e com as novas tecnologias, visando favorecer a eles uma 

análise e o uso consciente e crítico dessas tecnologias, observando seus 

objetivos circunstanciais e suas finalidades a médio e longo prazos, explorando 

suas potencialidades e evidenciando seus limites na configuração do mundo 

                                                      
18 Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec). PCN + Ensino 

médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/Semtec, 2002 
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contemporâneo. Deve favorecer o protagonismo juvenil investindo para que os 

estudantes sejam capazes de mobilizar diferentes linguagens (textuais, 

imagéticas, artísticas, gestuais, digitais, tecnológicas, gráficas, cartográficas 

etc.), valorizar os trabalhos de campo (entrevistas, observações, consultas a 

acervos históricos etc.), recorrer a diferentes formas de registros e engajar-se 

em práticas cooperativas, para a formulação e resolução de problemas. 

Temas fundamentais precisam ser destacados e problematizados na 

formação do estudante: Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, 

Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; e Política e Trabalho. É nesta perspectiva 

que se propõe o trabalho das unidades curriculares de Geografia, História, 

Sociologia e Filosofia. 

Competências  

• Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos 

e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus 

impactos econômicos e socioambientais, refletindo sobre globalização, 

processos produtivos e massificação da cultura, com vistas à 

proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a 

ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 

regional, nacional e global. 

• Identificar, reconhecer e analisar a formação de territórios e fronteiras 

em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das 

relações de poder que determinam as territorialidades, os processos 

geradores de conflito e suas consequências para os indivíduos e o 

papel geopolítico dos Estados-nações. 

•  Compreender o processo histórico-filosófico e ideológico da formação 

do Estado, reconhecendo-se como indivíduo político e sendo capaz de 

identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e 

violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e 

solidários, e respeitando os Direitos Humanos.  

• Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes 

posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade 
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• Reconhecer e analisar processos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial 

em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos 

epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e 

posicionar-se criticamente em relação a eles, tomando decisões 

argumentadas em fontes de natureza científica. 

 

 

História – Carga Horária: 133h  

A História no Ensino Médio, tem como foco a compreensão dos processos 

e dos sujeitos históricos, o desvendamento das relações que se estabelecem 

entre os grupos humanos em diferentes tempos e espaços. Os estudantes 

devem estar atentos às diferentes e múltiplas possibilidades e alternativas que 

se apresentam nas sociedades, tanto nas de hoje quanto nas do passado, as 

quais emergiram da ação consciente ou inconsciente dos homens. O 

aprendizado nessa área deve favorecer os alunos a considerarem como 

importante a apropriação crítica do conhecimento produzido pelos historiadores, 

com narrativas de autores que se utilizam de métodos diferenciados e podem 

até mesmo apresentar versões e interpretações díspares sobre os mesmos 

acontecimentos. 

A História, concebida como processo, intenta aprimorar o exercício da 

problematização da vida social como ponto de partida para a investigação 

produtiva e criativa, buscando identificar relações sociais de grupos locais, 

regionais, nacionais e de outros povos; perceber diferenças e semelhanças, 

conflitos/contradições e solidariedades, igualdades e desigualdades existentes 

nas sociedades; comparar problemáticas atuais e de outros momentos, 

posicionar-se de forma analítica e crítica diante do presente e buscar as relações 

possíveis com o passado19. 

                                                      
19 Ciências humanas e suas tecnologias / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica, 2006. 133 p. (Orientações curriculares para o ensino médio; volume 3). 
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É fundamental garantir que o aluno perceba as diversas temporalidades no 

decorrer da História e sua importância nas formas de organizações sociais e de 

conflitos. O tempo representa um conjunto complexo de vivências humanas, 

sendo um produto cultural forjado pelas necessidades das sociedades 

historicamente situadas. Perceber a complexidade das relações sociais no 

tempo, presentes no cotidiano e na organização social mais ampla permitirá ao 

estudante indagar qual o lugar que ele ocupa na trama da História e como são 

construídas as identidades pessoais e as sociais. Outra dimensão importante a 

ser compreendida pelo aluno, é o conceito de poder, pois sua compreensão 

facilita o entendimento da construção histórica do conceito de cidadania e do 

processo de constituição da participação política nas mais diversas instituições 

marcadas por consensos, tensões e conflitos. A cidadania também deve ser 

incorporada como objeto de História, pois ao ressaltar as experiências de 

participação dos indivíduos e dos grupos sociais na construção coletiva da 

sociedade, assim como os obstáculos e a redução dos direitos do cidadão ao 

longo da história, o estudante pode reconhecer e ampliar a concepção de 

cidadania, que se dá por meio de incorporação dos direitos sociais e dos direitos 

humanos ao lado dos direitos civis e políticos. 

Geografia – Carga Horária: 133h 

No Ensino Médio, a Geografia tem como objetivo favorecer aos alunos a 

ampliação dos conceitos da ciência geográfica, além de orientar a formação de 

um cidadão no sentido de aprender a conhecer, a fazer, a conviver e aprender a 

ser, reconhecendo as contradições e os conflitos existentes no mundo. Visa 

ampliar a sua capacidade de compreender os fenômenos locais, regionais e 

mundiais expressos por suas territorialidades, considerando as dimensões de 

espaço e tempo. Permite o domínio de linguagens próprias à análise geográfica: 

Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens, 

utilizar mapas e gráficos resultantes de diferentes tecnologias, reconhecer 

variadas formas de representação do espaço (cartográfica e tratamentos 

gráficos, matemáticos, estatísticos e iconográficos). 

O aluno pode identificar e entender o papel das sociedades no processo de 

produção do espaço, do território, da paisagem e do lugar, podendo 

compreender a importância do elemento cultural, do respeitar a diversidade 
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étnica e desenvolver solidariedade, capacidade de diagnosticar e interpretar os 

problemas sociais e ambientais da sociedade. 

 A Geografia deve propiciar a leitura da paisagem e dos mapas como 

metodologia do ensino, em que o aluno aprende a utilizar a cartografia, a 

elaborar mapas mentais para leitura e uso de plantas cartográfica e mapas 

temáticos,  a fim de que o aluno possa observar, descrever, comparar e analisar 

os fenômenos observados na realidade, desenvolvendo habilidades intelectuais 

mais complexas. 

Alguns conceitos básicos e estruturantes servirão de base para o 

planejamento escolar, sempre considerando que a aprendizagem em geografia 

deve levar o aluno a ter uma visão da complexidade social do mundo e confrontar 

seus pontos de vista resultantes do senso comum e os conhecimentos 

científicos:  Espaço e tempo, sociedade, lugar, paisagem, região e território. 

Filosofia – Carga Horária: 34h 

Os conhecimentos de Filosofia para os estudantes devem ser para eles 

vivos, dinâmicos e adquiridos como apoio para a vida, dando sentido e 

significado, não apenas aprender conteúdos; devem conter uma intenção de 

uma formação que não corresponda apenas à necessidade técnica voltada a 

atender a interesses imediatos, como por exemplo do mercado de trabalho, trata-

se antes de um tipo de formação que inclua a constituição do sujeito como 

produto de um processo, e esse processo como um instrumento para o 

aprimoramento do jovem aluno. 

O foco é desenvolver a capacidade de abstração, a criatividade, a 

curiosidade, a capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um 

problema, ou seja, o desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de 

trabalhar em equipe, a disposição para procurar e aceitar críticas, a disposição 

para o risco,  saber comunicar-se, a capacidade de buscar conhecimentos. Umas 

das contribuições mais importante da Filosofia é fazer o estudante desenvolver 

uma competência discursivo-filosófica, uma formação geral de competências 

comunicativas, o que implica um tipo de leitura, envolvendo capacidade de 

análise, de interpretação, reconstrução racional e de crítica. Com isso, 
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preparando-o melhor para tomar posição e defender pontos de vista, de 

concordar ou discordar, de exercer autonomia e, por conseguinte, cidadania. 

Sociologia – Carga Horária: 34h 

A Sociologia possibilita ao aluno no Ensino Médio a problematização dos 

fenômenos sociais, a articulação de conceitos, teorias e realidade sociais – 

conhecimentos de sociologia. Através desses estudos, ele pode conhecer a 

história do pensamento sociológico e assim ter uma visão geral dessa ciência e 

da diversidade de enfoques teóricos permitindo-lhe entender que um fenômeno 

social não tem apenas uma explicação.  

6.5. Competências da Habilitação técnica  

A Formação Profissional e o Eixo Integrador foram construídos com base 

nas competências exigidas no mundo de trabalho, a partir de uma escuta 

realizada no Fórum Técnico Setorial do segmento de tecnologia do Senac que 

visou debater sob diferentes perspectivas a realidade das ocupações desse 

segmento. A partir desse levantamento e sistematização, foi elaborado uma 

representação gráfica chamada Mapa Funcional que permitiu identificar as 

demandas, tendências e inovações com impactos em determinado setor 

produtivo, permitindo delimitar os fazeres próprios de cada profissional e 

sinalizar aqueles que são comuns a mais de uma ocupação. Desta forma, o 

profissional técnico em informática, possuirá conhecimentos que vão desde a 

manutenção de computadores, redes locais até o desenvolvimento de aplicativos 

computacionais. Esse último, foi pensado com uma carga horária maior, tendo 

em vista a necessidade atual do mercado em ter programadores com um 

excelente nível de conhecimento. Atrelado a isso, mencionamos como 

diferencial deste curso, as certificações intermediárias em seu percurso 

formativo, que serão expressas por algumas competências e nesse caso, fará 

parte como componente curricular o Eixo Integrador compreendido por três 

projetos Integradores que compõem o conjunto de competências necessárias 

para as certificações intermediárias que ao término dos 3 (três) anos encerram 

o percurso formativo do Ensino Médio Integrado.  
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O cenário atual tem demandado um crescente contingente de pessoas 

aptas a atuar na área de informática e que possuam, além do domínio técnico, 

visão sistêmica, capacidade de atuar em equipe e propor soluções. O desafio, 

portanto, está em formar profissionais que sejam capazes de responder com 

competência suficiente às múltiplas e complexas demandas da ocupação. 

Abaixo, encontram-se as certificações intermediárias do curso Ensino 

Médio com Habilitação de Técnico em Informática. 

6.5.1 Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Suporte e Manutenção 

de Computadores – 272 horas 

6.5.2 Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Operação de Redes de 

Computadores – 308 horas 

6.5.3 Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Desenvolvimento de 

Aplicativos Computacionais – 620 horas 

 

7. Formação Profissional 

 
*Ao término do 1º ano o aluno irá cursar 28h, correspondes a segunda certificação intermediária.  
** Ao término do 2º ano o aluno irá cursar 20h, correspondentes a terceira certificação intermediária. 

 
 
 

Figura 1 Diagrama da formação profissional 
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8. Eixo Integrador 

 
 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

De acordo com o projeto de curso, alinhado de forma coerente com o perfil 

de formação do Currículo Integrado, na estrutura curricular desse curso estão 

explicitadas as competências que serão desenvolvidas ao longo de cada ano, 

bem como os conhecimentos indispensáveis à sua formação. Se fez presente 

na organização curricular a observância para as determinações legais presentes 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio, nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional, entre outros.  

 Nesse sentido, busca-se educar para autonomia, para capacidade de 

iniciativa e de autoavaliação, para responsabilidade, para ampliação da 

capacidade de trabalho e de concepção e realização de projetos de vida e 

profissionais.  

O currículo oportuniza aos estudantes não somente a aquisição das 

competências previstas no perfil profissional, mas também o desenvolvimento 

de valores éticos, morais, culturais, sociais, políticos e sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

1º AO 

Figura 2 Diagrama Eixo Integrado 
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Assim, o Curso está organizado em regime anual, e sua conclusão dar-se-

á em 03 (três) anos, com três certificações intermediárias. A integralização anual 

ocorrerá em 40 semanas letivas com funcionamento do período matutino. O 

curso possui carga horária total 3.200 horas como componente obrigatório, 

considerando que 1.800 horas se dará através do núcleo comum onde são 

trabalhados os conhecimentos e habilidades das áreas do conhecimento, 

compreendidas por Linguagens e Suas Tecnologias; Matemática e Tecnologias; 

Ciências da Natureza e Suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, vinculadas a educação básica reconhecida como elementos 

essenciais para formação e o desenvolvimento; além de 1.200 horas do núcleo 

profissional considerando o prosseguimento efetivo dos estudos e/ou a 

preparação para o trabalho constando ainda, na matriz Unidades Curriculares  

optativas e Clubes de Carreira, acrescido de 1.860 horas, respectivamente.  

Para o estudante que optar pelo currículo em sua totalidade, contemplando 

a carga horária obrigatória e as optativas, terá uma vivência escolar de 5.060 

horas.  

O conjunto das Unidades Curriculares foi composto sob o critério da sua 

relevância para a construção do perfil profissional do egresso, considerando a 

Base Nacional Curricular Comum e suas diretrizes para o efetivo trabalho que 

visa a integralização da formação geral básica com a profissional, assim como 

as concepções e princípios pedagógicos do Senac Pernambuco.  

O currículo do Ensino Médio com Habilitação de Técnico em Informática 

está ancorado numa proposta inovadora e consistente que integra, em sua 

proposta a formação profissional técnica e as áreas de conhecimento do ensino 

médio, de modo que as competências da formação profissional técnica fazem 

interseção com as áreas de conhecimento gerais, projetos de vida e Clubes de 

carreira (Figura 7). 

Sob a ótica de ensinar, aprender e desenvolver o currículo a integrar 

diferentes tecnologias à prática pedagógica, a estrutura curricular integrada do 

Senac-PE pressupõe uma nova organização que supera a centralidade das 

Unidades Curriculares, que proporcione experiências e processos que garantam 

aos estudantes as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade tão 

importante nos dias de hoje, considerando as rápidas transformações no 
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contexto pessoal e profissional. Neste sentido, as áreas de conhecimento e a 

formação técnica profissional devem coexistir, sem a predominância de saberes 

e de forma complementar. A organização curricular deve favorecer a integração 

como um núcleo indissociável, onde os saberes se articulam e se complementam 

a cada ano, ancorados por uma proposta inovadora que visa o crescimento do 

indivíduo em todas as esferas. Abaixo, imagem representativa que evidencia a 

proposta pedagógica do Ensino Médio com Habilitação de Técnico em 

Informática Senac-PE:  

 

Figura 3 Figura representativa do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

fonte: Senac Pernambuco 

 

Por essa via, a composição curricular do curso Técnico em Informática 

Integrado ao Ensino Médio, estrutura-se a partir de:  
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• Áreas de conhecimento: Linguagens e suas tecnologias; matemática e 

suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas.  

• Projeto de Formação Profissional: Convoca as competências da 

formação técnica profissional em torno de um desafio que favoreça a 

conexão entre as áreas do conhecimento.  

• Projetos de vida:  Coloca-se a serviço da construção das subjetividades 

e atua como contexto de toda a formação proposta para o Técnico 

Integrado ao Ensino Médio. Visa promover uma educação significativa, 

que auxilie o jovem na realização do seu projeto de vida, incentivando-o 

a encontrar relevância, sentido e propósito no seu processo de aprender 

e promovendo um diálogo e relação compartilhada a partir de um currículo 

vivo, dinâmico e em constante atualização.  

• Clubes de Carreira: Espaço destinado ao desenvolvimento da prática do 

Protagonismo estudantil e do fomento ao projeto de vida, objetivando o 

desenvolvimento da autonomia dos estudantes, a capacidade de auto-

organização e autogestão, além do desenvolvimento de habilidades e 

competências focadas na prática de resolução dos problemas da 

sociedade. Favorece a criatividade, o pensamento crítico, a prática e a 

capacidade de formar cidadãos promotores de soluções, além de reforçar 

a ação dos estudantes como participantes ativos dentro dos anseios 

escolares e do mundo do trabalho. 

 

O desenvolvimento das competências nas áreas de conhecimento, projeto 

de formação profissional, projeto de vida e clubes de carreira são orientados 

pelas intencionalidades do currículo do curso. Essa organização favorece a inter-

relação de saberes, a interdisciplinaridade, bem como direciona as 

aprendizagens para o contexto, os interesses e as necessidades do universo 

juvenil. 

Deste modo, o currículo do Curso Técnico em Informática integrado ao 

Ensino Médio obedece a estrutura do quadro a seguir: 
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9.1. Matriz Curricular  

 

Composição  Áreas do Conhecimento 
1º ano 2º ano 3º ano Total  

H/R H/A H/R H/A H/R H/A H/R H/A 

Formação 
Geral 

Linguagens e suas tecnologias 302 360 234 280 164 200 700 840 

Matemática e suas tecnologias 132 160 132 160 103 120 367 440 

Ciências da natureza e suas tecnologias 99 120 201 240 99 120 399 480 

Ciências humanas e sociais aplicadas 168 200 100 120 66 80 334 400 

Total (Formação Geral) 701 840 667 800 432 520 1800 2160 

Itinerário 
Formativo 

Formação Profissional 280 336 280 336 568 682 1128 1354 

Eixo Integrador 20 24 20 24 32 38 72 86 

Programaê! 33 40 33 40 34 40 100 120 

Projeto de Vida 33 40 33 40 34 40 100 120 

Total (Itinerário Formativo) 366 440 366 440 668 800 1400 1680 

Optativas 
Clubes de Carreira 400 480 400 480 400 480 1200 1440 

Eletivas 220 264 220 264 220 264 660 792 

Total (Eletivas) 620 744 620 744 620 744 1860 2232 

Total (Componente Curricular Obrigatório) 3200 3840 

Total (Componente Curricular Optativo) 1860 2232 

Total  5060 6072 

* O itinerário formativo (Formação técnica e profissional) está integrado às áreas do conhecimento, 
conforme o parágrafo 3º do artigo 36, da Lei Nº 13.415/2017.  

**Nos Clubes e Eletivas, até 20% da carga horária será ministrada na modalidade EAD, em ambiente virtual 
de aprendizagem da instituição. 

 

9.2. Projeto de Vida  

O Senac-PE, ao longo de sua trajetória, tem em sua proposta de ensino 

permitir que todos os sujeitos, sem exceção, façam frutificar seus talentos e suas 

potencialidades criativas, o que implica, por parte de cada um, a capacidade de 

assumir sua própria responsabilidade e de realizar seu projeto de vida,  no 

sentido de tornar-se consciente e avaliar as trilhas de aprendizagem, os valores, 

competências e dificuldades e também os caminhos mais promissores para o 

seu desenvolvimento em todas as dimensões. 

Diante disso, na proposta do Ensino Médio com Habilitação de Técnico em 

Informática o processo de desenvolvimento do Projeto de Vida visa promover 

uma educação significativa que auxilie o jovem durante os três anos de formação 
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a realizar seu projeto de vida, incentivando-o a encontrar relevância, sentido e 

propósito no seu processo de aprender e a se qualificar enquanto profissional. O 

Projeto de vida será realizado com carga horária destinada e orientada pelo 

docente, em momentos individuais e coletivos. 

Segundo Moran20,  

O projeto de vida bem desenhado é do interesse de todos, porque nos ajuda a 
propor perguntas fundamentais, a buscar as respostas possíveis, a fazer 
escolhas difíceis e a avaliar continuamente nosso percurso. Isso dará sentido 
e prazer ao aprender em todos os espaços e tempos e de múltiplas formas, em 
cada etapa da nossa vida. (MORAN,2017).  
 
 

A escola deve se colocar ao lado dos jovens nas contínuas elaborações e 

reelaborações do projeto de vida, encorajando-os em um processo que precisa 

apoiar e estimular o autoconhecimento, a identificação dos valores humanísticos, 

o potencial da atuação transformadora. Também será possível perceber como 

essa relação é evidente e como faz frente às proposições de Paulo Freire, em 

suas obras:  

vise à mediatização dos saberes por meio de uma educação problematizadora, 
de caráter reflexivo, de arguição da realidade, na qual o diálogo começa a partir 
da reflexão sobre contradições básicas de situações existenciais, 
consubstanciando-se na educação para a prática da liberdade. Para Freire21 
(1967 e 1987), os temas sociais e as situações reais propiciam a práxis 
educativa, que, enriquecida pela nova linguagem e pelos novos significados, 
transforma o mundo, em vez de reproduzi-lo. (FREIRE,1967, 1987, 1992). 

 

Desse modo, a proposta do Projeto Vida no Ensino Médio com Habilitação 

de Técnico em Informática se inspira nos quatro pilares da educação de Jacques 

Delors22, “aprender a conhecer aprender a fazer, aprender a viver com os 

outros e aprender a ser”,  visando promover uma educação  significativa, que 

auxilie o jovem na realização do seu projeto de vida, incentivando-o a encontrar 

relevância, sentido e propósito no seu processo de aprender e promovendo um 

diálogo e relação compartilhada a partir de um currículo vivo, dinâmico e em 

constante atualização.  

                                                      
20  A importância de construir Projetos de Vida na Educação. Disponível em: 
http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2017/10/vida.pdf. Acesso em: 09/07/2020. 
21 _____. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
_____. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992 
22 http://www.pucsp.br/ecopolitica/documentos/cultura_da_paz/docs/Dellors_alli_Relatorio_Unesco_Educa
cao_tesouro_descobrir_2008.pdf 
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Dessa forma, expressamos abaixo o percurso formativo pretendido para 

construção do projeto de vida:  

 

fonte: 
Senac 

Pernambuco 

 

1º ano – Aprender a ser –   O projeto de vida do primeiro ano visa explicitar 

ao jovem o seu objetivo de viver, o desafio de se reconhecer como pessoa única, 

singular; do que ele quer ser e fazer, e do seu papel enquanto cidadão. Serão 

realizadas atividades que favoreçam o desenvolvimento da sensibilidade, do 

sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e 

crítico, imaginação e criatividade. O crescimento integral do jovem em relação 

sua inteligência.  

 

2º ano – Aprender a conviver – O projeto de vida do segundo ano traz o 

desafio da convivência, do estar e fazer parte de um grupo, das diferenças 

individuais, da importância do respeito a todos e do exercício de fraternidade 

como caminho do entendimento. Aprender a viver com os outros, a compreendê-

los, a desenvolver a percepção de interdependência, a administrar conflitos, a 

participar de projetos comuns, a ter prazer no esforço comum. 

 

3º ano – Aprender a fazer e conhecer – Nesse projeto vida o jovem será 

estimulado a mostrar a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo 

na busca de acertar, de aplicar o que aprendeu visando o atendimento de metas, 

projetos; de analisar contextos e buscar soluções para problemas. A preparação 

para o mundo do trabalho envolve aptidão para enfrentar novas situações de 

emprego e a trabalhar em equipe, a desenvolver espírito cooperativo, a ter 

Figura 4 Diagrama projeto de vida 
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humildade na reavaliação e reelaboração de conceitos e trocas, valores 

primordiais ao trabalho coletivo. Ter iniciativa, usar a sua intuição, correr risco, 

comunicar-se, resolver conflitos e ser flexível. Aprender a fazer envolve a 

aplicação de técnicas e atitudes socioemocionais. O desafio do projeto de vida 

do terceiro ano exige do aluno saber fazer com abertura para novos 

conhecimentos, compreendendo, descobrindo, construindo e reconstruindo o 

conhecimento ao longo do tempo e de forma permanente. Pensar o novo, 

reconstruir o velho e reinventar o pensar devem estar sempre presentes.  

As temáticas não se encerram a cada ano, estão imbricadas e constituem 

uma interação com o fim único de uma formação holística do indivíduo. As 

intencionalidades presentes em cada projeto se inter-relacionam e desdobram-

se nos eixos temáticas que devem mobilizar os saberes das áreas de 

conhecimento.  

Nessa concepção, o Projeto de Vida diz respeito ao desenvolvimento de 

competências socioemocionais que viabilizem a trajetória acadêmica, 

profissional e emocional do aluno. Então, quando pensamos nos conhecimentos 

do aluno, é muito comum pensar no que ele já sabe, no conhecimento 

acadêmico. Aliás, o princípio da aprendizagem significativa é esse: descubra o 

que o aluno sabe e ensine de acordo. Porém o que o novo ensino médio traz é 

que só saber o que o aluno já sabe não é suficiente para uma construção 

significativa. É preciso entender: quem é esse aluno? Por isso, que o projeto de 

vida traz conhecimentos de si mesmo (autoconhecimento), a respeito das suas 

potencialidades, dos seus talentos e de como atingir os seus próprios objetivos 

profissionais.   

Nesta proposta, o Projeto de Vida é processo apoiado a serviço da 

construção da subjetividade, não se tratando, portanto, de um projeto de 

aprendizagem ou componente curricular mensurável, embora esteja 

intrinsecamente relacionado à progressiva compreensão dos jovens acerca do 

mundo do trabalho, das relações produtivas e da construção do perfil 

profissional.  
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Esta proposta dialoga com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC23), 

que menciona como uma das competências gerais da Educação Básica:  

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. (BRASIL, 2017, p. 9) 
 

Portanto, o projeto de vida se traduz em uma proposta inovadora e 

fundamental na vida dos alunos e tem como premissa trabalhar os valores 

fundamentais, num contexto de valorização pessoal, integração social, 

compreensão das diferenças e promoção da autonomia, a partir de uma visão 

científica e filosófica aberta e atualizada. 

10. Programaê! 

Com uma pegada jovem, criativa e inovadora, a proposta do Programaê! é 

facilitar a introdução de algumas linguagens de programação e do raciocínio 

computacional nas práticas pedagógicas, a fim de que o aluno possa ser 

protagonista do processo de aprendizagem. Aprender a programar é muito 

importante, sobretudo, ao considerar que o desenvolvimento de algoritmos é a 

linha central para todas as áreas relacionadas da Computação. No entanto, não 

é uma tarefa simples porque necessita do domínio de um conjunto amplo de 

habilidades técnicas, tais como o conhecimento das linguagens de programação, 

de plataformas para a construção do código, de conhecimento matemático, e de 

outras competências que estão mais relacionadas a aspectos cognitivos e 

psicológicos, a exemplo da habilidade de representar bem o problema e saber 

decompô-lo, de construir o seu significado, de criar modelos mentais que 

auxiliem a busca da solução, de abstrair conceitos e reconhecer padrões.  

Ainda são poucos os trabalhos que relatam experiências do ensino de 

programação no ensino médio, principalmente quando se trata das diversas 

linguagens que temos para indivíduos iniciantes, a exemplo do Scratch e do 

Python. O foco deste programa será aplicar esforços para não só ensinar uma 

                                                      
23 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ensino Médio. Brasília: MEC. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 

08/07/2020. 
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linguagem de programação, mas estabelecer circunstâncias onde os alunos 

possam começar a desenvolver capacidades importantes para que no futuro, 

tornem-se bons programadores. Os alunos poderão ser capazes de desenvolver 

competências e habilidades para resolverem problemas complexos da 

sociedade em geral, o que reforça o exercício de suas soft skills relacionadas as 

habilidades e competências ao comportamento humano. 

Existem algumas razões que podem ser citadas, no intuito de afirmar os 

benefícios da introdução dos conceitos de programação no ensino médio: o 

aprendizado na lógica de programação ajuda o raciocínio, melhora o 

desempenho em outras disciplinas e estimula a criatividade, afinal esta última é 

a habilidade mais buscada por empregadores, segundo o LinkedIn. Além disso 

será uma oportunidade de colocar em uma aplicação prática tudo que foi 

aprendido na escola; outro ponto é a introdução de algumas linguagens de 

programação como Python e Scratch. Esta última é lúdica, acessível e não exige 

conhecimento prévio de quem quer começar a desenvolver programas, além de 

possuir interface gráfica simples e intuitiva. Na ferramenta não é exigido que o 

aluno saiba escrever os códigos, mas, mesmo assim, é possível desenvolver a 

capacidade analítica e entender como funciona a programação por trás de tudo 

o que utilizamos hoje em dia. Então, podemos afirmar que a adoção deste tipo 

de linguagem no ensino médio além de desenvolver uma linha de pensamento 

e raciocínio no aluno, desafia sua imaginação para explorar o que deseja 

desenvolver, atrai a atenção por ser uma ferramenta lúdica, cria um ambiente de 

discussão com foco no planejamento de um programa, além de exercitar a 

capacidade cognitiva. Não podemos deixar de mencionar que no mercado atual 

ainda faltam programadores para suprir a demanda. 

Durante os três anos do ensino médio integrado, as práticas serão divididas 

em “Residência em Desenvolvimento de Sistemas”.  A palavra Residência foi 

originada nos Estados Unidos, especificamente na área médica, por ser uma 

modalidade de treinamento para cirurgiões onde aprendiam na prática, na sala 

de cirurgia e ficavam por quase 24 horas por dia à disposição dos procedimentos, 

portanto, era como se, de fato, residissem no hospital. Daí que surge o termo 

residência médica. Por esta razão, resolvemos adotar esta nomenclatura 

“Residência” aplicada ao desenvolvimento de software por permitir ao estudante 

a imersão no desenvolvimento de projetos de software para empresas reais 
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vivenciando relações interpessoais de trabalho em equipes e reforçando os 

aspectos teóricos na formação dos alunos. 

fonte: Senac Pernambuco 

 

11. Clubes de Carreira  

A proposta de estruturação e de execução dos Clubes de Carreira está 

ancorada nos princípios de uma formação ativa dos estudantes, desembocando 

na construção de habilidades e competências, as quais, contribuirão na 

formação de sujeitos protagonistas de suas trajetórias de vida, habilitando-os 

para o pleno convívio harmônico em sociedade, bem como, o pleno exercício de 

suas cidadanias. Os clubes encontram ancoragens no itinerário formativo do 

SENAC, assim como nas legislações nacionais e estadual que regem a 

Educação Básica brasileira. 

Os referidos clubes de carreira se constituem em espaços de formação 

humana e profissional, servindo de palcos adequados para o desenvolvimento 

de habilidades e competências dos estudantes neles vinculados. Estando 

comprometidos em sua execução com os sabres teóricos, práticos e 

experimentais, com vistas ao pleno desenvolvimento dos estudantes neles 

envolvidos. Os clubes de Carreira também estão destinados ao desenvolvimento 

da prática do Protagonismo estudantil e do fomento ao projeto de vida, os quais, 

se interligam para uma formação dos estudantes mais ampla e antenada com as 

demandas sociais.   

Residência em 
Desenvolvimento 

de Sistemas I

(1º Ano) - 33h

Residência em 
Desenvolvimento 

de Sistemas II

(2º Ano) - 33h

Residência em 
Desenvolvimento 

de Sistemas III

(3º ano) - 33h

Figura 5 Estrutura Residência 
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Seus objetivos estão conectados nos objetivos do Ensino Médio com 

Habilitação de Técnico em Informática, são eles: 

• Contribuir para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes;  

• Desenvolver a capacidade de auto-organização e auto-gestão;  

• Promover o desenvolvimento de habilidades e competências focadas na 

prática de resolução dos problemas da sociedade.   

Diante dos objetivos elencados acima, observa-se que os referidos clubes, 

possuem características que lhes são próprios, porém, tais características 

buscam instituir conceitos, atitudes e valores éticos, morais, profissionais e 

ambientais nos estudantes neles vinculados, tais valores são instituídos e 

verificados nesses estudantes nas habilidades e ações colaborativas, nas ações 

e atitudes engajadoras e promotoras de soluções para suas necessidades 

individuais e coletivas. As características dos clubes acima mencionadas são 

descritas abaixo: 

• São formados a partir dos interesses dos estudantes, fomentando a 
prática do engajamento dos estudantes e dos docentes envolvidos; 

•  têm finalidades educacionais, formativas, culturais e transformadoras dos 
contextos sociais; 

• favorecem a criatividade, o pensamento crítico, a prática e a capacidade 
de formar cidadãos promotores de soluções, além de reforçar a ação dos 
estudantes como participantes ativos dentro dos anseios escolares e do 
mundo do trabalho.  

No que corresponde a sistemática de formação e execução dos clubes, 

tomamos como premissa a inserção e o desenvolvimento das metodologias 

ativas no cenário das aprendizagens desses clubes, as quais primam pela 

participação ativa dos estudantes na construção de suas habilidades e 

competências, visando formar sujeitos protagonistas de suas trajetórias de vida 

além de atuantes no convívio em sociedade. 

A dinâmica de aprendizagem nos clubes permitirá aos estudantes um 

convívio positivo num ecossistema de aprendizagem composto por profissionais 

acadêmicos, de mercado e outros estudantes de nível superior, favorecendo 

com isso, a criação de espaços de incubadora de jovens talentos, futuros 

profissionais e pesquisadores os quais, entregarão excelentes soluções para os 

contextos sociais, profissionais, econômicos e ambientais.  
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Sendo assim, cada clube será composto por um professor orientador, um 

monitor de ensino superior, os quais auxiliarão os estudantes no 

desenvolvimento das respectivas habilidades e competências a serem 

instituídas pelos clubes. 

A metodologia utilizada pelos clubes será em caráter prioritário a PBL (Problem 

Based Learning) Aprendizagem baseada em Problemas; e ABP Aprendizagem Baseada 

em projetos, permeada pela prática do Ensino Híbrido, posto que essas metodologias 

favorecem a aprendizagem ativa e ainda fomentam a prática dos estudantes a 

resolverem problemas e entregarem soluções para as demandas sociais. 

12. Dimensões dos Clubes de Carreira. 

Para a criação dos Clubes de Carreira que compõem o arcabouço do Médio 

Integrado do SENACPE, consideramos quatro dimensões que se interligam e se 

retroalimentam com vistas a possibilitar uma formação mais ampla e adequada 

dos estudantes inseridos no contexto do Médio Integrado do SENACPE. São 

elas: 

Figura 6 Clube de carreira 

 
fonte: Senac Pernambuco 

 

Tomando como premissa acima mencionada, estruturamos os seguintes 

clubes de carreira, assim como as disciplinas eletivas.  

Clubes 
de 

Carreira

Dimensão da 
Inovação e 

das 
Tecnologias 

Dimensão 
Profissional

Dimensão 
Cultural

Dimensão 
Humana
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PROPOSTA 

DE CLUBES 

TEMAS DOS CLUBES 

1º 2º 3º 
C.H 

total P EAD* 2° EAD* 3° EAD* 

CLUBE DE IDIOMAS 80 20 80 20 80 20 300 

INICIAÇÃO A 

PROGRAMAÇÃO E O 

PENSAMENTO 

COMPUTACIONAL 

80 20 80 20 80 20 300 

JORNADA MAKER/ 

DGI/ DM 
80 20 80 20 80 20 300 

PRÁTICAS DE 

EXPERIMENTAÇÃO 

LABORATORIAL 

80 20 80 20 80 20 300 

TOTAL 320 80 320 80 320 80 1.200 

ATIVIDADES 

ELETIVAS 

CULTURA DIGITAL E 

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

80 20 80 20 80 20 300 

ESPAÇO DE 

INOVAÇÃO E 

EMPREENDEDORISMO 

100 20 100 20 100 20 360 

TOTAL 180 40 180 40 180 40 660 

TOTAL GERAL 1.860 

*Nos Clubes e Eletivas, até 20% da carga horária será ministrada na modalidade EAD, em ambiente virtual de 
aprendizagem da instituição. 

 

Vale ressaltar que os clubes acima estruturados podem sofrer alterações, 

atualizações ou surgir novos clubes, porém, tomando como premissa as 

dimensões acima descritas para sua criação e implementação. 
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13. Estágio Supervisionado 

O estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos 

alunos no mercado de trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos” (Lei n° 11.788/2008). 

Conforme previsto em legislação vigente, pode integrar ou não a estrutura 

curricular dos cursos. Será obrigatório quando a legislação que regulamenta a 

atividade profissional assim o determinar.  

Nos cursos em que não for obrigatório, pode ser facultada aos alunos a 

realização, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido 

como atividade opcional, a carga horária do estágio é apostilada ao histórico 

escolar do aluno. 

No presente curso, o Estágio não é obrigatório. 

14. METODOLOGIA  

O curso Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática tem como 

ponto de partida os princípios educacionais em consonância com a proposta 

pedagógica do Modelo Pedagógico Senac. Estrutura-se pelo princípio da 

aprendizagem com autonomia e pelo desenvolvimento de competências, estas 

entendidas como “ação/fazer profissional observável, potencialmente criativo(a), 

que articula conhecimentos, habilidades e atitudes/valores, e que permite 

desenvolvimento contínuo” (SENAC, 2015, p. 12).  

Estão presentes nos pressupostos pedagógicos, metodologias de ensino 

que valorizem a aprendizagem do estudante numa dinâmica construtiva, que 

contemple o desenvolvimento de competências de forma a considerar a 

formação de um profissional preparado para uma aprendizagem contínua que 

mobilize o aluno para busca de conhecimento, através das interações do sujeito 

com o objeto de estudo, que favoreça uma aprendizagem significativa através 

da apresentação de situações-problema, propiciando ações que promovam um 

ambiente diversificado em suas formas de expressão com a garantia de uma 

educação pautada no respeito mútuo de confiança e aplicação do conhecimento.  
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Sobre a metodologia o Modelo Pedagógico Senac, afirma que:  

Na Instituição, em consonância com os pressupostos da aprendizagem para o 
desenvolvimento de competências no Modelo Pedagógico Senac, as 
metodologias de ensino e aprendizagem se alicerçam na concepção de aluno 
como sujeito de seu desenvolvimento educacional. Por essa via, os currículos 
dos cursos são estruturados em um conjunto articulado de competências com 
a intenção de superar a lógica tradicional das disciplinas e garantir que, uma 
vez desenvolvidas tais competências, o aluno esteja apto a atuar no mundo do 
trabalho de acordo com o perfil profissional de conclusão de curso, em uma 
perspectiva de aprendizagem constante. (SENAC, 2018, pág.6). 

 

Nesse contexto, o Modelo Pedagógico Senac fortalece o entendimento de 

que, na educação profissional, existe uma forte relação entre o fazer e o saber, 

sob a qual se assenta a base didático-pedagógica e metodológica da 

aprendizagem para o desenvolvimento de competências. As situações de 

aprendizagem devem articular a competência em desenvolvimento com as 

experiências de vida dos alunos, incentivando-os a buscar soluções criativas 

para os problemas, mobilizando, nesse percurso, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores.  

O currículo do Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática se 

estrutura a partir do perfil profissional de conclusão que ofereça caminhos 

possíveis aos estudantes, ajustados as suas preferências e ao seu projeto de 

vida e se materializando por meio de situações de aprendizagem planejadas e 

desenvolvidas no ciclo didático-pedagógico da ação-reflexão-ação, tudo isso 

presente no Plano de Trabalho Docente (PTD). Este modo de fazer educação 

profissional traz o aluno para o centro da ação pedagógica, visto como sujeito 

ativo de seu próprio processo de aprendizagem. Busca-se explorar no âmbito 

pedagógico a participação, a inclusão social, a qualidade, a valorização 

profissional, a cidadania, a interdisciplinaridade, a educação por competência e 

bases teórico-metodológicas. 

Desse modo, as metodologias de ensino favorecem a adoção de 

estratégias didático pedagógicas que possibilitem a articulação entre as 

dimensões trabalho, ciência, tecnologia e cultura integrada aos princípios da 

interdisciplinaridade, promovendo a integração de aprendizagens e 

conhecimentos.  
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Nessa concepção, as metodologias de ensino e aprendizagem não se 

restringem à aula ou ao seu planejamento. As práticas pedagógicas devem 

estimular os alunos a buscar soluções, de forma autônoma e com iniciativa, 

devendo utilizar diferentes procedimentos didáticos pedagógicos, como: 

atividades teóricas, demonstrativas e práticas diferenciadas, bem como projetos 

voltados para o desenvolvimento da capacidade de solução de problemas, 

seminários, trabalhos em grupos, exposições dialogadas, oficinas e 

dramatizações, metodologias ativas, PBL (Problem Based Learning) 

Aprendizagem baseada em Problemas; e ABP (Aprendizagem Baseada em 

projetos), contribuindo para a aprendizagem ativa quando assumem a 

centralidade do aluno e o papel do docente como mediador. O processo de 

ensino-aprendizagem deve extrapolar os limites da sala de aula, desenvolvendo-

se também nas práticas de campo, nos laboratórios, na biblioteca e nas visitas 

técnicas.  

No Senac, em consonância com os pressupostos da aprendizagem para o 

desenvolvimento de competências no Modelo Pedagógico, as metodologias de 

ensino e aprendizagem se alicerçam na concepção do aluno como sujeito de seu 

desenvolvimento educacional.  

Em relação às metodologias de ensino e aprendizagens, as análises das 

orientações da BNCC apontam que estas devem ser inovadoras e relacionadas 

a diversos espaços de aprendizagens, afinal a proposta para o novo ensino 

médio não diz respeito apenas da ampliação da carga horária, mas a uma 

concepção de ensino e aprendizagem voltada para o estímulo. O Modelo 

Pedagógico do Senac e a concepção de Educação adotado no ensino Superior 

Senac, fazem uso desses pressupostos da inovação e do uso das Metodologias 

Ativas. 

Em conformidade com os referenciais da proposta, visando a adoção de 

metodologias que articulem conhecimentos e interesses presentes nos seus 

projetos de vida e clubes de carreira, serão propostos percursos de possam ser 

trilhados para potencializar as situações de aprendizagem, de acordo com o 

tema e a abordagem que o docente considerar mais adequados, pela via do 

respeito e da valorização das diferenças e do preceito de aprendizagem coletiva. 



70 
 

15. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

De acordo com a legislação educacional em vigor, é possível aproveitar 

conhecimentos e experiências anteriores dos alunos, desde que diretamente 

relacionados com o de Conclusão do presente curso.  

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo aluno 

por meio da educação formal, informal ou do trabalho, para fins de 

prosseguimento de estudos, será realizado em acordo com as diretrizes legais e 

orientações organizacionais vigentes. 

16. PROCESSO AVALIATIVO 

O Modelo Pedagógico Senac elucida um conjunto de referenciais que 

orientam o currículo e as práticas pedagógicas da Instituição, a partir de 

princípios educacionais e das Marcas Formativas, bem como orienta critérios 

para a realização do processo de avaliação. Pautado numa organização de 

cursos e em estruturas curriculares cuja competência é a própria unidade 

curricular a proposta do modelo é buscar um padrão de qualidade educacional 

para todo o território nacional, reforçando a necessidade de permanente abertura 

e escuta do mundo do trabalho. Para tanto, o modelo defende que é preciso 

manter a aderência da oferta de Educação Profissional à realidade do mercado, 

às necessidades das pessoas e às exigências da sociedade. 

Os currículos dos cursos explicitam as competências que serão 

desenvolvidas ao longo de cada curso, bem como os conteúdos indispensáveis 

à sua formação. O desenvolvimento de competência como padrão de articulação 

entre conhecimento e inteligência pessoal será o eixo do processo de ensino e 

de aprendizagem. Isto significa assumir como finalidade capacitar indivíduos 

para que tenham condições de disponibilizar, durante seu desempenho 

profissional, os atributos adquiridos na vida social, escolar, pessoal e laboral, 

preparando-se para lidar com a incerteza, com a flexibilidade e a rapidez na 

resolução de problemas.  

Nesse sentido, busca-se educar para autonomia, para capacidade de 

iniciativa e de auto avaliação, para responsabilidade, para ampliação da 
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capacidade de trabalho e de concepção e realização de projetos de vida e 

profissionais. Pressupõe-se o desenvolvimento das formas superiores de 

raciocínio das operações mentais de nível superior ampliando o senso crítico do 

indivíduo. 

Para o Senac Pernambuco a avaliação assume maior relevância no 

contexto do projeto pedagógico da IES e do Modelo Pedagógico do Senac na 

medida em que favorece a consecução dos objetivos da educação, ou seja, a 

formação de pessoas competentes na sua área de atuação e, ao mesmo tempo, 

capazes de viver o exercício da cidadania. 

A avaliação está inserida nos projetos pedagógicos dos cursos do Ensino 

Superior e da Educação Profissional do Senac permitindo que a prática avaliativa 

cumpra o duplo papel de regular as aprendizagens e identificar seus resultados. 

O modelo pedagógico do Senac trata a avaliação da aprendizagem na 

educação profissional como uma prática pedagógica intencional, sistemática e 

organizada com o objetivo de aferir o desenvolvimento de competências nos 

alunos. Assim a coletânea referente a avaliação que compõe a coleção de 

documentos técnicos do modelo pedagógico Senac aborda que a avaliação se 

dá em modalidades distintas, porém interconectadas, que variam de acordo com 

a função que exercem, compreendendo a avaliação diagnóstica, formativa e 

somativa (Senac, 2015 24) 

O processo avaliativo está sempre associado a processos criativos, 

gerando espaço para observação e registro de atitudes frente a situações 

inusitadas. Ou seja, a concepção de avaliação está prevista para cumprir sua 

função educativa e tem como objetivo diagnosticar e estimular o avanço do 

conhecimento, bem como verificar se os resultados estão voltados para 

orientação da aprendizagem. Está planejada para além do desempenho do 

aluno, o que significa ser extensiva à totalidade das unidades de ensino e parte 

integrante da proposta pedagógica da IES. 

                                                      

24 Senac DN. Coleção de Documentos Técnicos do Modelo Pedagógico Senac. RJ, 2015. 
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O processo de avaliação constitui-se de busca da compreensão da 

realidade escolar, com o fim de subsidiar decisões quanto ao direcionamento 

das intervenções, visando ao aprimoramento do trabalho acadêmico. Como tal, 

compreende a descrição, a interpretação e o julgamento das ações 

desenvolvidas, resultando na definição de prioridades a serem implementadas e 

rumos a serem seguidos, tendo como referência princípios e finalidades 

estabelecidos na proposta da Faculdade, ao mesmo tempo em que subsidia a 

sua própria redefinição. Este processo está revestido de características como: 

ser democrático, ser abrangente, ser participativo e ser contínuo. 

Assim, são realizadas diferentes modalidades de avaliação em suas 

funções:  

A avaliação diagnóstica para investigar o conhecimento de mundo, as 

aptidões, os interesses e as competências prévias do aluno, de forma a detectar 

o nível de domínio que ele apresenta em relação tanto à competência a ser 

desenvolvida quanto a seus indicadores e elementos constituintes – 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores.  

A avaliação formativa, semelhantemente à diagnóstica, para detectar as 

dificuldades de aprendizagem, a fim de corrigi-las com foco está na sondagem 

do processo educativo durante as situações de aprendizagem em andamento. 

Na coletânea dos documentos do Modelo Pedagógico do Senac que diz respeito 

a Avaliação, ressalta a dupla função desta modalidade de avaliação ressaltando 

que ela busca oferecer subsídios para o permanente replanejamento docente e 

indicar quem são os alunos que necessitam de ações de recuperação. 

A avaliação somativa em sua função principal de atestar se os objetivos 

de aprendizagem foram atingidos, bem como se a própria competência foi 

desenvolvida a contento. A diferença maior em relação à avaliação formativa é 

que enquanto esta última informa sobre o nível de desenvolvimento da 

competência durante a execução das situações de aprendizagem, a avaliação 

somativa informa sobre o resultado final dessa aprendizagem. Ou seja, visa à 

constatação do desenvolvimento da competência, verificando o desempenho do 

aluno, o que permite atestar se o objetivo traçado inicialmente, no planejamento 

docente, foi alcançado ou não. Essa característica de finalização da avaliação 



73 
 

somativa também reforça sua função certificadora, voltada à atribuição de 

menções de aprovação ou reprovação, para emissão de certificado ou diploma. 

A avaliação continuada considera o desenvolvimento de cada aluno ao 

logo do processo de ensino e aprendizagem, permitindo que as aprendizagens 

sejam avaliadas de forma contínua. Através da observação permanente e da 

realização de atividades diferentes, o docente pode acompanhar o 

desenvolvimento de seus alunos e realizar uma reflexão constante de sua 

prática, bem como favorecer a utilização de novos instrumentos de trabalho. 

Pode verificar a aprendizagem do aluno, sinalizando o quão perto ou longe está 

do desenvolvimento das competências que compõem o perfil profissional de 

conclusão (foco na aprendizagem), permitir que o discente assuma papel ativo 

em seu processo de aprendizagem, devendo, portanto, prever momentos para 

autoavaliação e feedback, em que docente e aluno possam juntos realizar 

correções de rumo ou adoção de novas estratégias que permitam melhorar o 

desempenho do aluno no curso. 

Para esse projeto consideramos as especificidades da Educação 

Profissional e do Ensino Superior do Senac e agregamos algumas 

considerações importantes em relação às propostas da BNCC para o Ensino 

Médio. Abaixo apresentaremos os destaques da BNCC que contribuíram para 

consolidar a concepção de avaliação que será utilizada no Ensino Médio com 

Habilitação Técnica em Informática. 

• contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para 
apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base 
na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens estão situadas; 

• decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer 
a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, 
interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem 

• selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, 
recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para 
trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de 
origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.; 

• conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas 
aprendizagens; 

• construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que 
levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como 
referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos; 

• selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo 
de ensinar e aprender; 

• criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos 
permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos 
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de ensino e aprendizagem; 

• manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os 
demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de ensino. (BRASIL, 201625) 

 

Consideramos que a adoção de um processo avaliativo terá de considerar 

todas áreas de conhecimento e as especificidades envoltas na matriz das 

disciplinas por área dos conhecimentos, eixos integradores, clubes de carreira, 

projetos de vida.  

Assim, em relação à proposta de avaliação para cada área do 

conhecimento, como estabelece o texto da BNCC,  deve ser avaliada de 

acordo com as competências específicas de área. 

Sobre as modalidades adotadas, cada docente envolvido com a Unidade 

Curricular ou clube de carreira deverá, dentro de sua autonomia, e de acordo 

com a organização das habilidades e competências organizar o modelo 

avaliativo que será utilizado. As estratégias de avaliação das competências 

devem focar os indicadores e trazer situações que os problematizem, no 

contexto e na condição em que se desenvolvem, seja de forma real, seja 

simulada, fomentando a cooperação e incentivar a discussão dos alunos durante 

o fazer profissional requerido na própria atividade de avaliação. A dinâmica 

envolvida nesse processo permite ao docente contemplar uma maior diversidade 

de informações sobre o desempenho dos alunos. 

Em relação aos instrumentos selecionados para mensurar a 

aprendizagem (observação, feedback, portfólio, teste escrito, diário de bordo, 

exames práticos, seminários, simulações, etc) os julgamentos também caberão 

a autonomia docente. Ressaltamos sobre a importância de cada docente fazer 

suas escolhas e sistematizá-las metodologicamente em seu Plano de Trabalho.  

17. Forma de expressão dos resultados da avaliação 

Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo 

de ensino e aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será 

utilizada para realizar os registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao 

término da Unidade Curricular/curso). As menções adotadas no Modelo 

                                                      
25 BRASIL, MEC, Base Nacional Comum Curricular - BNCC 2ª versão, abril de 2016. Disponível em: 
< http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf>. Acesso em: 14/07/2020. 
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Pedagógico Nacional do Senac reforçam o comprometimento com o 

desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de subjetividade 

do processo avaliativo. De acordo com a etapa de avaliação, foram 

estabelecidas menções específicas a serem adotadas no decorrer do processo 

de aprendizagem: 

 

✓ Menção por indicador de competência 

A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da 

competência, foram estabelecidas menções para expressar os resultados de 

uma avaliação. As menções que serão atribuídas para cada indicador são: 

Durante o processo 

• Atendido – A 

• Parcialmente atendido – PA 

• Não atendido – NA 

Ao término da Unidade Curricular 

• Atendido – A 

• Não atendido – NA 

 

✓ Menção por Unidade Curricular 

Ao término de cada Unidade Curricular (Competência, Estágio, Prática 

Profissional ou Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. 

Se os indicadores não forem atingidos, o desenvolvimento da competência 

estará comprometido. Ao término da Unidade Curricular, caso algum dos 

indicadores não seja atingido, o aluno será considerado reprovado na unidade. 

É com base nessas menções que se estabelece o resultado da Unidade 

Curricular. As menções possíveis para cada Unidade Curricular são: 

• Desenvolvida – D 

• Não desenvolvida – ND 
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✓ Menção para aprovação no curso 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (Desenvolveu) em todas 

as Unidades Curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza 

Diferenciada).  

• Aprovado – AP 

• Reprovado – RP 

Além do desempenho nas áreas de conhecimento, o aluno deve ter 

frequência mínima de 75% no ano letivo, em cada área conforme legislação 

vigente, com exceção do Projeto de Formação Profissional, que tem como 

critério para aprovação apenas a menção Desenvolvida (D). 

18. Recuperação 

A recuperação é um processo contínuo que visa o desenvolvimento ou 

potencialização de aprendizagens. Para tanto, alunos e professores devem 

elaborar um plano que contemple ações diversificadas que visem a 

aprendizagem, não apenas a recuperação de uma menção. Importante 

considerar que as devolutivas são momentos qualificados de diálogo, que 

contribuem tanto para o redirecionamento de planejamentos quanto para que os 

alunos possam compreender e agir em favor da sua evolução. 

19. INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

O Senac oferece infraestrutura necessária para a realização do curso 

proposto, contando com dependências para acolhimento dos alunos, salas de 

aula devidamente mobiliadas com cadeiras móveis e armário para organização 

dos materiais, sala de atendimento, salas para Direção, Secretaria, Equipe 

Técnica e Docentes, laboratórios de Tecnologias, Sala de Inovação Google 

dotada de Chromebooks e ferramentas multinacionais,  People & Management 

LAB - um espaço multifuncional e disruptivo, computadores conectados à 

Internet, data show e outros equipamentos. 

 Espaço dedicado à realização de aulas práticas, experimentação, 

demonstração de conceitos, dentro da proposta de trabalho de cada docente. 
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Neste espaço, o discente irá vivenciar situações práticas, contribuindo para 

formação acadêmica, com uso de equipamentos e materiais adequados. No 

laboratório são usadas metodologias ativas para alcançar o objetivo de 

dinamizar as atividades dentro das Unidades Curriculares.  

19.1. AMBIENTES E EQUIPAMENTOS COMUNS 

• Kit de Ciências da Natureza para realização de experimentos: 
instrumentais e utensílios.  

• Quadra poliesportiva (Em parceria com o Sesc). 
 

19.2. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

Instalações e equipamentos26: 

Sala de aula convencional com quadro branco e com mural para Post-it; 

Equipamento multimídia (projetor, caixas de som, microfone); Biblioteca com 

acervo atualizado; projetor multimídia; sistema operacional; pacote de aplicativos 

instalados; 

Laboratório de informática (convencional): 

computadores com processador com dois núcleos ou superior, 2,66 GHz, 

4GB RAM DDR3 1066MHz, HD 500GB, VGA On-Board 512 MB, adaptador de 

rede, adaptador de vídeo, acelerador 2 GB, leitor/gravador de DVD/Blu-Ray, 

monitor LCD 17, teclado, mouse, conexão com internet, computadores 

interligados em rede interna na sala; 

Laboratório de manutenção de computadores: 

computador completo para o docente com acesso à internet; computador 

para o aluno com processador com dois núcleos ou superior, 2,66 GHz, 4GB 

RAM DDR3 1066MHz, HD 500GB, VGA On-Board 512 MB, adaptador de rede, 

adaptador de vídeo, acelerador 2 GB, leitor/gravador de DVD/Blu-Ray, monitor 

LCD 17, teclado, mouse, conexão com internet, computadores interligados em 

                                                      
26 É importante que as instalações e equipamentos estejam em consonância com a legislação e atendam às orientações 
descritas nas normas técnicas de acessibilidade. Estes aspectos, assim como os atitudinais, comunicacionais e 
metodológicos buscam atender as orientações da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência da qual o Brasil 
é signatário. 
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rede interna na sala; projetor multimídia e tela de projeção; mobiliário: armários 

para armazenamento de materiais e bancadas para trabalhar com a montagem, 

a instalação e a manutenção de computadores; componentes de hardware: 

gabinetes com fontes compatíveis, memórias RAM, placa de vídeo off-board, 

discos rígidos, adaptador de som off-board, adaptador de rede com fio, 

adaptador de rede sem fio, adaptador de i/o, placa-mãe com processador 

compatível (Pentium, AMD, Cirix, Intel, entre outros e com alguns modelos de 32 

e de 64 bits), cooler, adaptador acelerador gráfico 3D, teclado USB, mouse USB,  

drive  de  CD-ROM/DVD- ROM, gravadora de DVD, adaptador diagnóstico, 

adaptador USB wireless, caixas de som, monitores de vídeo LED; dispositivos 

de áudio; infraestrutura para cloud computing; ferramentas: luminárias, 

multímetros com sinalizador sonoro, pulseiras de aterramento antiestáticas, 

mantas antiestáticas ESD para bancada, pinças para manutenção de 

computadores, kits de ferramentas (chaves teste tipo fenda, chaves teste digital, 

chaves Philips 3/16x5’, alicates de corte rente, alicates de bico fino, alicates de 

bico serrilhado, alicates decapador, alicates de crimpar cabo UTP), ferramentas 

de inserção (punchdown), testadores de cabo, aspirador de pó, proto board, 

osciloscópio; elementos de rede: Router/Access Point, hub/switch, patch panel, 

rack para equipamentos de rede, organizador de cabo de 1U, Bloco IDC110, 

Conectores/Terminadores IDC110, alicate de crimpagem; kit troubleshooting: 

computadores completos de configuração atualizada com no máximo três anos 

de utilização para montagem, desmontagem e detecção de problemas; kit setup 

e instalação de sistema operacional. Observação: integra o kit um computador 

completo em perfeito estado de funcionamento que será utilizado apenas para 

configurar o setup e instalar o sistema operacional e não será utilizado na 

desmontagem/montagem; Software: Windows desktop, Windows Server, Pacote 

Office, utilitários de antivírus, particionamento, clonagem e diagnóstico, sistemas 

operacionais  de  código  aberto, software de gerenciamento de projetos; 

impressoras para testes no laboratório: jato de tinta, laser e matricial; Insumos: 

estanho para solda, álcool isopropílico, pasta térmica, conectores RJ45, caixa de 

cabo categoria 5 ou 6.Opcional: ferros de solda, sugadores de solda e cuba 

ultrassônica. 
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Laboratório de redes locais de computadores: 

computador completo para o docente com acesso à internet; computador 

para o aluno com processador com dois núcleos ou superior, 2,66 GHz, 4GB 

RAM DDR3 1066MHz, HD 500GB, VGA On-Board 512 MB, adaptador de rede, 

adaptador de vídeo, acelerador 2 GB, leitor/gravador de DVD/Blu-Ray, monitor 

LCD 17, teclado, mouse, conexão com internet, computadores interligados em 

rede interna na sala; projetor multimídia e tela de projeção; mobiliário: bancada 

para manutenção e armários para armazenamento de materiais; equipamentos: 

rack móvel ou fixo ou de parede, roteador Cisco, switch Cisco, Access Point, 

Access Points com Poe, adaptador USB Wireless, roteador Wireless, roteadores 

3G Wireless, roteadores ADSL, roteadores com fio, adaptadores para tecnologia 

Voip, adaptador de rede sem fio, adaptador de rede com fio, cabo de descida 

(Pigtail),  servidor de banco de dados ou aplicações; ferramentas: alicates de 

inserção Punch Down, decapadores universal de  cabos, patch panel 24 portas, 

patch panel 24 portas Cat 6, alicates de crimpagem, alicates de corte, caixa de 

cabo UTP, conectores RJ45,  testador para  terminal  de  rede  (alimentado  por  

bateria  de  9V),  cortadores de fio, chaves de fenda, chaves Philips, cortadores 

KD-1, cortadores de Arame 312 (58/59), mini cortadores de fio, case de  

armazenamento,  guia  de  cabo,  régua  para rack, testador de cabo (transmissor 

e receptor), chaves-teste digital, chaves-teste tipo fenda, rotuladores eletrônico, 

fitas para rotulador eletrônico, velcros dupla face; softwares específicos: 

Windows Server, Linux Server, Antivírus, software de virtualização e backup 

(versão livre e proprietária), storage para backup, storage SAS (Appliance 

Backup), anti-malware, firewall, snnifer, port scanner e honeypot, conexões 

wireless (software de monitoramento e administração de redes, versão livre e 

proprietária);insumos: álcool isopropílico, pasta térmica, limpa-contato, caixa de 

cabos UTP (CAT-05 e 6), conectores Jack Fêmea RJ 45, conectores RJ-45, 

conectores RJ-11. 

Laboratório de programação: 

computador completo para o docente com acesso à internet; computador 

com processador com quatro núcleos ou superior, 3,2 Ghz ou superior, 16GB 

RAM DDR4 2133Mhz, VGA Off-Board com 1GB, HD 1TB, (recomendável ter um 

SSD de 128GB) e suporte a virtualização, adaptador de rede, adaptador de 
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vídeo, acelerador 2 GB, , monitor LCD 17, teclado, mouse, conexão com internet, 

computadores interligados em rede interna na sala; projetor multimídia e tela de 

projeção; mobiliário: quadro branco e bancadas para os 

computadores;ferramentas de som: Adobe Audition; Adobe SoundBooth; Sony 

SoundForge; Audacity; e softwares equivalentes;ferramentas gráficas para 

edição de imagens: Blender, Adobe Photoshop, Gimp, Adobe Ilustrator, Corel 

Draw, Adobe Premiere, Adobe AfterEffects e softwares equivalentes; 

compiladores/linguagens/tecnologias de programação para o desenvolvimento 

de software: C#, Java, PHP, JavaScript/jQuery, C/C++, Python, Lua, Objective-

C, HTML5; CSS, XML, UML e outros equivalentes;IDEs e frameworks de 

desenvolvimento: Eclipse, Netbeans, Visual Studio, CodeBlocks, ADT, XCode e 

outros equivalentes; ferramentas de escritório: editores de texto, planilha 

eletrônica e apresentação de slides. Navegadores de internet; ferramentas de 

gerenciamento de projetos: WBS; MS Project e outros equivalentes; ferramentas 

de gestão do conhecimento: Mingle; Google Drive; DropBox; OneDrive; e redes 

sociais; ferramentas de desenvolvimento colaborativo e de testes: SVN; 

Mercurial; Github; Redmine; BaseCamp; Mingle;  Zoho;  Bugzilla;  DropTask;  

redes  sociais,  Mantis, TestLink e JUnit;ferramentas transversais: cliente e 

servidor de gerenciador de banco de dados relacional; servidor web ou emulador 

de servidor web. Tablets e smartphones para implementação e teste de software 

nas plataformas Android, Windows e iOS.  
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20. Acervo Bibliográfico  

Formação Geral 

20.1. Linguagens e suas Tecnologias 

 
Bibliografia Básica 
 

• BARBOSA, A. A. T. B.; MINERINI, J. História da arte: do moderno ao 
contemporâneo. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2018.124 p. ISBN 
9788539622689. (Série Universitária). Disponível na Biblioteca 
DigitalSenac:https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=2
65&term=Hist%C3%B3ria%20da%20arte 

 

• BRIKMAN, L. A linguagem do movimento corporal. 3. Ed. São Paulo: 
Summus, 2014. 128 p. ISBN 9788532309419. 

 

• FIGUEIREDO, O. D. História dos esportes. 6. Ed. São Paulo: Senac, 2016. 
584 p. ISBN 9788539608959. Disponível na biblioteca digital Senac: 
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1060&term=Hi
st%C3%B3ria%20dos%20esportes 

 

• Llins cs - Collin s Sons Collins. Dicionário Prático Inglês / Português - 
Português / Inglês - Nova Edição 1ª São Paulo: Disal, 2018. ISBN 978000797 
0704 

 

• O livro da arte. Rio de Janeiro: Globo, Livros, 2019.  352 p. (Col. As Grandes 
Ideias de Todos os Tempos). ISBN 9786580634354 

 

• PENTEADO, A. et. al. Ser protagonista: língua portuguesa, volume 1. 2.    ed. 
São Paulo: SM, 2015.400 p. ISBN 9788541802239. 

 

• RUBIO, K. Esporte, educação e valores olímpicos. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2009.  94 p. ISBN 9788573966428 

 

• SCOTT, Ann Senisi; FONG, Elisabeth. Estruturas e funções do corpo. São 
Paulo: Cengage Learning, 2017. 516 p. ISBN 9788522125678. 

 
Bibliografia Complementar 
 

• BAGGIO, Maria Auxiliadora; CASA NOVA, Maria da Graça. Libras. Curitiba: 
Intersaberes, 2017. 142 p. ISBN 9788544301883. 

 

• BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 39. ed. rev. e ampl. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2019. 720 p. ISBN 9788520943199 

 

• CARLI, A. M. S. de; RAMOS, F. B. Tropicália: gêneros, identidades, 
repertórios e linguagens. 2. ed. Caxias do Sul: Educs, 2017. 344 p. ISBN 
9788570618511. 

 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=265&term=Hist%C3%B3ria%20da%20arte
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=265&term=Hist%C3%B3ria%20da%20arte
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1060&term=Hist%C3%B3ria%20dos%20esportes
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1060&term=Hist%C3%B3ria%20dos%20esportes
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• PESSOA, Marília; CASTRO, F. de; BAHIENSE, Raquel. Redação e 
edição de textos para Enem, vestibulares, concursos e cotidiano 
profissional. São Paulo: Senac, 2016. 182 p. ISBN 9788539618033. 
 

• SOUZA, Ana Lúcia Silva. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, 
música, dança: hiphop. São Paulo: Parábola, 2011. 176 p. ISBN 
9788579340321. 
 
 

 

2. Matemática e suas Tecnologias 

 
Bibliografia Básica 
 

• CRILLY Tony 50 Ideias de Matemática que Você Precisa Conhecer 1ª 
São Paulo: Planeta, 2017.  ISBN 978854220 8863  
 

• IEZZI, G. et. al. Conecte matemática: volume único. São Paulo: Saraiva, 
2018. 736 p. ISBN 9788547233938 
 
 
Bibliografia Complementar 
 

• STROGATZ, Steven. A matemática do dia a dia 1ª Rio de Janeiro: Alta 
Books, 2017 ISBN 978855080 1407  
 

 
 

3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 
Bibliografia Básica 
 

• ANTUNES, M. T.; NOVAIS, V. L. D. de. Química: parte I, II e III: volume 
único. São Paulo: Moderna, 2018. (Serie Vereda Digital). 
ISBN: 9788516114848. 
 

• BIRCH Hayley LONDRES Helena. 50 ideias de química que você precisa 
conhecer. São Paulo Planeta do Brasil, ISBN 9788542213621 
 

• MARTHO, Gilberto Rodrigues; AMABIS, José Mariano. Fundamentos da 
biologia moderna. São Paulo: Moderna, 2017. 832 p. ISBN 
9788516107161. (Série Vereda Digital). 
 

• PIETROCOLA, M. et al. Física: Conceitos e Contextos, volume 1. São 
Paulo: Editora do Brasil, 2016. 3 v. ISBN 9788510064415. 
 

• SILVA, Cláudio Xavier da.; BARRETO, B. 360º Física: aula por aula: parte 
1, volume único. São Paulo: FTD, 2015. 816 p. ISBN 7898592130976 
 
Bibliografia Complementar 
 

• BRUNI, A. T. et al. Ser protagonista: Química. Volume único. São Paulo: 
SM, 2014 ISBN 9788541802352. 
 

• CISCATO, C. A. M.; PEREIRA, L. F.; CHEMELLO, E.; PROTI, P. B. 
Química. São Paulo: Moderna, 2016, 3 v. 
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• HEWITT, P. G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2015. 816 p. 
ISBN 978-8582603406. 
 

• KEAN, S. A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, 
amor e morte a partir dos elementos químicos. Rio de Janeiro: Zahar, 
2011. 374 p. 9788537806937. 

 
 

4. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 
Bibliografia Básica 
 

• CAMPOS, Juliana Lipe de; PONTES, Stefania Poeta. Sociologia. Curitiba: 
Intersaberes, 2018. 180 p. ISBN 9788559721546. 
 

• CAMPOS, Flávio de; CLARO, Regina. Oficina de história: volume único. 
São Paulo: Leya, 2016. 2012. 832 p. ISBN 9788581811055 
 

• CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2012. 520 
p. Il. ISBN 9788508134694  
 

• DIMENSTEIN, G.; HEIDI, Strecker; GIANSANTI, Álvaro César. Dez lições 
de filosofia para um Brasil cidadão: volume Único. São Paulo: FTD, 2012. 
320 p. ISBN 978-8532283184 
 

• MATTAR, João. Introdução à filosofia. São Paulo: Pearson, 2010. 352 p. 
ISBN 9788576056973 
 

• MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil. Ensino médio 
integrado. 5. ed. São Paulo: HARBRA, 2016. 932 p. ISBN 
9788529404905. 
 

• GOUCHER, Candice; WALTON, Linda. História mundial: jornadas do 
passado ao presente. Porto Alegre: Penso, 2011. (EBOOK) 
 
 

• GROPPO, Luís Antonio. Introdução à sociologia da juventude. 1ª Jundiaí: 
Paco Editorial, 2017 978854621 0763  
 
• CAMPOS, Flávio de; CLARO, Regina. Oficina de história: volume 
único. São Paulo: Leya, 2016. 2012. 832 p. ISBN 9788581811055 
 

• SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à 
consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2008. 176 p. ISBN 
9788501058782. 
 

• HAN, B.-C. Sociedade do cansaço. Petrópolis; RJ: Vozes, 2015.136 p. 
ISBN 9788532649966 
 
Bibliografia Complementar 
 
 

• ARARI, Yuval Noah. Organizado por MARCOANT ONIO, Janaína Sapiens 
- Uma Breve História da Humanidade.1ª Porto Alegre- RS: L&PM, 2015. 
ISBN 978852543 2186  
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• FAUSTO, Boris. História do Brasil. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2015. 401 p. 
ISBN 9788531415821 
 

• GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2012. 568 p. ISBN 9788535921892 
 

• HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 
contemporânea. 3. ed. São Paulo: Selo Negro, 2008. 680 p. ISBN 
9788587478313.  
 

• IBGE. Atlas Nacional do Brasil Milton Santos. Rio de Janeiro: IBGE, 
2010.Acesso: https://www.ibge.gov.br/apps/atlas nacional/ (2019) 
 

• KAHANE, Adam. Como resolver problemas complexos: uma forma aberta 
de falar, escutar e criar novas realidades. São Paulo: Ed. SENAC São 
Paulo, 2008. 208 p. ISBN 9788573596939. 
 
 

• MICELI, Paulo História moderna. São Paulo: Contexto, 2013. 160 p. (col. 
História na universidade). ISBN 9788572448208 
 

• NOGUEIRA, Marco Aurélio. Em defesa da política. 2. Ed. São Paulo: 
Senac São Paulo, 2017. Disponível na Biblioteca Digital Senac 
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=930&term=
Em%20defesa%20da%20pol%C3%ADtica 
 

• ORTIZ, R. G. O livro do aprovado: um conteúdo por dia para passar no 
ENEM. Porto Alegre: Penso, 2018. 144 p. (Série me salva!). ISBN 
9788584291335. 
 

• PAIVA, Severino. História do Brasil para Vestibulares e Concursos. São 
Paulo: Ciência Moderna, 2016. 222 p. ISBN 9788573938142 
 

• ZORZI, Analisa; KIELING, Francisco dos Santos; WEISHEIMER, Fellini 
Fachinetto. Sociologia da Juventude. Petrópolis; RJ: Vozes, 2013. 208 p. 
ISBN 9788582126127. 
 
 

 
 
 

https://www.ibge.gov.br/apps/atlas%20nacional/
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=930&term=Em%20defesa%20da%20pol%C3%ADtica
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=930&term=Em%20defesa%20da%20pol%C3%ADtica
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Formação Profissional 

 

Unidades Curriculares 

UC1: Planejar e executar a montagem de computadores. 

Carga horária: 84 horas 

Bibliografia Básica 

LACERDA, Ivan Max Freire De; SCHORSCH, Mauricio. Manutenção de 

microcomputadores na prática. 3. ed. atual. São Paulo: SENAC São Paulo, 

2016. 240 p. (Informática). ISBN 9788539610921. – Disponível também, na 

biblioteca digital Senac 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1003&term=Man

uten%C3%A7%C3%A3o%20de%20microcomputadores%20na%20pr%C3%A1t

ica 

SILVA, Camila Ceccato da. Manutenção completa em computadores. Santa 

Cruz do Rio Pardo: Ed. Viena, 2014. 384 p. ISBN 9788537103524. 

VASCONCELOS, Laercio. Consertando micros: diagnosticando, consertando e 

prevenindo defeitos em micros. 3 ed. Rio de Janeiro: Laercio Vasconcelos 

Computação, 2014. 498 p.il. (Série Dominando Micro). ISBN 9788586770210 

Bibliografia Complementar 

PAIXÃO, Renato Rodrigues. Montagem e manutenção de computadores, 

PCs. São Paulo: Érica, 2014. ISBN 9788536506838. (Série Eixos). 

PATTERSON, David A.; HENNESY, John L. Organização e projeto de 

computadores. 5. ed. São Paulo: LTC, 2017. 680 p. 

BRANCO, Antônio J. Manual de Instalação e Reparação de Computadores. 3. 

ed. Lisboa: FCA, 2015. 396 p. ISBN 9789727228089. 

UC2: Planejar e executar a instalação de hardware e software para 

computadores.  

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1003&term=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20microcomputadores%20na%20pr%C3%A1tica
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1003&term=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20microcomputadores%20na%20pr%C3%A1tica
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1003&term=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20microcomputadores%20na%20pr%C3%A1tica
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LACERDA, Ivan Max Freire De; SCHORSCH, Mauricio. Manutenção de 

microcomputadores na prática. 3. ed. atual. São Paulo: SENAC São Paulo, 

2016. 240 p. (Informática). ISBN 9788539610921. – Disponível também, na 

biblioteca digital Senac 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1003&term=Man

uten%C3%A7%C3%A3o%20de%20microcomputadores%20na%20pr%C3%A1t

ica 

NOAL, Luiz Antônio Jacques. Linux para Linuxers: do desktop ao datacenter. 

São Paulo: Novatec, 2015. 696 P. ISBN 9788575224724 

CARVALHO, André C. P. L. F. de; LORENA, Ana Carolina. Introdução à 

computação: hardware, software e dados. São Paulo: LTC, 2016. 200 p. ISBN 

9788521631071. 

 

Bibliografia Complementar 

ISSA, Najet M. K. Iskandar. Word 2016. São Paulo: SENAC São Paulo, 2017. 

324 p. Il. (Nova Serie Informática). ISBN 9788539611959. Disponível também, na 

biblioteca digital Senac: 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=594&term=word

%202016 

MARTELLI, Richard; ISSA, Najet M. K. Iskandar. Internet: navegando e se 

comunicando na web. São Paulo: SENAC São Paulo, 2016. 215 p. ISBN 

9788539609000. Disponível também, na biblioteca 

digitalSenac:https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=497

&term=internet 

SANTANA FILHO, Ozeas. Viei. Windows 10. São Paulo: SENAC São Paulo, 

2017. 266 p. ISBN 9788539611799. Disponível também, na biblioteca digital 

Senac: 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1997&term=Win

dows%2010 

UC3: Planejar e executar a manutenção de computadores.  

Carga horária: 72 horas 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1003&term=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20microcomputadores%20na%20pr%C3%A1tica
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1003&term=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20microcomputadores%20na%20pr%C3%A1tica
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1003&term=Manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20microcomputadores%20na%20pr%C3%A1tica
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=594&term=word%202016
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=594&term=word%202016
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=497&term=internet
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=497&term=internet
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1997&term=Windows%2010
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1997&term=Windows%2010
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Bibliografia Básica 

SILVA, Camila Ceccato da. Manutenção completa em computadores. Santa 

Cruz do Rio Pardo: Ed. Viena, 2014. 384 p. ISBN 9788537103524 

BRANCO, Antônio J. Manual de Instalação e Reparação de Computadores. 3. 

ed. Lisboa: FCA, 2015. 396 p. ISBN 9789727228089. 

TORRES, Gabriel. Montagem de micros: para autoridades, estudantes e 

técnicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Terra, 2015. ISBN 9788561893249. 

Bibliografia Complementar 

MARTELLI, R. Excel 2016. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2016. 256 p. ISBN 

9788539610419.  

Disponível também, na biblioteca digital Senac: 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=952&term=Excel

%202016 

SERAGGI, M. R.; CABRAL, A. L. Redes de computadores: teoria e prática. 

São Paulo: Senac, 2017. 224 p. ISBN 9788539612703, Disponível, também na 

Biblioteca Digital Senac - 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=2010&term=rede

s%20de%20computadores 

LACERDA, Ivan Max Freire De; OLIVEIRA, Josenalde Barborsa de. Rede de 

computadores: um guia para instalação e reparação. Rio de Janeiro: Senac 

Nacional, 2013. 144 p. Il. ISBN 8574583391 

 

UC5: Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores.  

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

LACERDA, Ivan Max Freire De; OLIVEIRA, Josenalde Barborsa de. Rede de 

computadores: um guia para instalação e reparação. Rio de Janeiro: Senac 

Nacional, 2013. 144 p. Il. ISBN 8574583391. 

SERAGGI, M. R.; CABRAL, A. L. Redes de computadores: teoria e prática. 

São Paulo: Senac, 2017. 224 p. ISBN 9788539612703, Disponível, também na 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=952&term=Excel%202016
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=952&term=Excel%202016
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=2010&term=redes%20de%20computadores
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=2010&term=redes%20de%20computadores
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Biblioteca Digital Senac - 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=2010&term=rede

s%20de%20computadores 

SOUSA, Linderberg Barros de Assis. Redes de computadores: guia total. 2. ed. 

São Paulo: Érica, 2014. 336 p. ISBN 9788536502250 

Bibliografia Complementar 

MELO, S. Exploração de Vulnerabilidades em Redes TCP/IP. 3ª. ed. Rio de 

Janeiro: Alta Books, 2017. 640 p. ISBN 9788550800707. 

MARIN, Paulo Sérgio. Cabeamento estruturado. São Paulo: Erica, 2019. (Série 

informação e comunicação). ISBN 9788536506791 - EBOOK 

DAVIE, Bruce S.; PETERSON, Larry L. Redes de Computadores. 5. ed. São 

Paulo: Elsevier, 2013. 576 p. ISBN 9788535248975. 

COMER, Douglas E; LIMA, José Valdeni; ROESLER, Valter. Redes de 

Computadores e Internet. 6º ed. São Paulo: Bookman, 2016. 584 p. ISBN 

9788582603734 

UC6: Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores.  

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

COMER, Douglas E; LIMA, José Valdeni; ROESLER, Valter. Redes de 

Computadores e Internet. 6º ed. São Paulo: Bookman, 2016. 584 p. ISBN 

9788582603734. 

HAYAMA, Marcelo Massayuki. Montagem de redes locais: prático e didático. 

11. ed. rev. e atual. São Paulo: Erica, 2015. ISBN 9788571948167. 

RUFINO, Nelson Murilo de Oliveira. Segurança em redes sem fio: aprenda a 

proteger suas informações em ambientes Wi-Fi e Bluetooth. 4. ed. São Paulo: 

Novatec, 2015. 288 p. ISBN 8575224131. 

Bibliografia Complementar 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=2010&term=redes%20de%20computadores
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=2010&term=redes%20de%20computadores
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MELO, S. Exploração de Vulnerabilidades em Redes TCP/IP. 3ª. ed. Rio de 

Janeiro: Alta Books, 2017. 640 p. ISBN 9788550800707. 

SCUDERE, L. Risco Digital na Web 3.0. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 184 

p. ISBN 9788550801865. 

DAVIE, Bruce S.; PETERSON, Larry L. Redes de Computadores. 5. ed. São 

Paulo: Elsevier, 2013. 576 p. ISBN 9788535248975. 

TANENBAUM, Andrew S. WETHERALL, David. Redes de Computadores. 

Editora Pearson Universidades, 2011. 600 p. ISBN 9788576059240 

UC7: Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de 

sistemas operacionais de redes locais (servidores). 

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

NEGUS, C.; BRESNAHAN, C. Linux, a Bíblia: O Mais Abrangente e Definitivo 

Guia Sobre Linux. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. 852 p. ISBN 

9788576087991 

SERAGGI M. R. Windows Server 2016. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 

2018. 344 p. ISBN 9788539611676 - Disponível, também na Biblioteca Digital 

Senac 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1513&term=wind

ows%20serv 

THOMPSON, M. A. Microsoft Windows Server 2016: fundamentos. São 

Paulo: Érika, 2017. 224 p. ISBN 9788536524573. 

Bibliografia Complementar 

COMER, Douglas E. Interligação de redes com TCP/IP: princípios, protocolos 

e arquitetura. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 486 p. 9788535278637 

MARTINI, Luciano Andress; MAIEVES, Gustavo Turin. Linux para servidores: 

da instalação à virtualização. Santa Cruz do Rio Pardo: Ed. Viena, 2013. 352 p. 

ISBN 9788537103418 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1513&term=windows%20serv
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1513&term=windows%20serv
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NETO, Manoel Veras de Sousa. Computação em nuvem: nova arquitetura de 

TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2015. 192 p. ISBN 9788574527475 

VERAS, Manoel. Virtualização: Tecnologia Central do Datacenter - 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Brasport, 2016. 209 p. ISBN 9788574527611 

RAMOS, Atos. Administração de Servidores Linux. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2018. 182 p. ISBN 9788580453706. 

UC9: Desenvolver Algoritmo. 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

SUMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. São Paulo: Pearson 

Universidades, 2019. 768 p. ISBN 9788543024974. 

OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira; LÜHMANN, Ângela Cristina De Oliveira. Aprenda 

lógica de programação e algoritmos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2016. 

ISBN 9788539907793. 

FREEMAN, Eric. Use a cabeça! Aprenda a programar. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2019. 640 p. 9788550804675. 

Bibliografia Complementar 

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de 

dados. 3. ed. Belo Horizonte: Editora Pearson, 2016. 288 p. 9788543019147 

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projetos de sistemas com UML. 

3. ed. São Paulo: LTC, 2015. 416 p. ISBN 9788535226263. 

CRUZ, Fábio. Scrum e Pmbok unidos no gerenciamento de projetos. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2013. 416 p. ISBN 9788574526102.  

UC10: Desenvolver banco de dados. 

Carga Horária: 72 horas. 

Bibliografia Básica 
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MARTELLI, Richard; SANTANA FILHO, Ozeas Vieira; CABRAL, Alex de Lima. 

Modelagem e banco de dados. 2. ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2018. 160 

p. Il. ISBN 9788539622221. Disponível na biblioteca digital Senac 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1952&term=mod

elagem%20e%20banco%20de%20dados 

DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional: formas normais 

e tudo o mais. São Paulo: Novatec, 2015. 344 p. 9788575224557. 

TEOREY, Toby et al. Projeto e modelagem de banco de dados. 2. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2016. 328 p. ISBN 9788535264456. 

Bibliografia Complementar 

CORONEL, Carlos; ROB, Peter. Sistemas de banco de dados: projeto, 

implementação e administração. 2010. 744 p. ISBN 9788522107865 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 7.ed. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. 1152 p. ISBN 9788543025001. 

KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de 

dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2016. 9788535251425. 

UC11: Executar teste e implantação de aplicativos computacionais.  

Carga horária: 60 horas 

Bibliografia Básica 

DELAMARO, Marcio E; MALDONADO, José C; JINO, Mario. Introdução ao 

teste de software. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2017. ISBN 

9788535283532. 

RIOS, Emerson. MOREIRA, Trayahú. Teste de Software. 3. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Alta Books, 2013. 304 p. ISBN 9788576087755. 

SOFTEX. Guia geral MPS de software. jan. 2016. Disponível em: 

https://www.softex.br/wp-

content/uploads/2018/11/MPS.BR_Guia_Geral_Software_2016-com-ISBN.pdf. 

Acesso em: 19 nov. 2019. 

Bibliografia Complementar 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1952&term=modelagem%20e%20banco%20de%20dados
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1952&term=modelagem%20e%20banco%20de%20dados
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ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 7.ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2019. 1152 p. ISBN 9788543025001 

PRIKLADNICKI, Rafael; WILL, Renato; MILANI, Fabiano. Métodos ágeis para 

desenvolvimento de software. Porto Alegre: Bookman, 2014. 312 p. ISBN 

9788582602072 

SUMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. São Paulo: Pearson 

Universidades, 2019. 768 p. ISBN 9788543024974. 

DELAMARO, Marcio E; MALDONADO, José C; JINO, Mario. Introdução ao 

teste de software. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2017. ISBN 

9788535283532. 

UC12: Executar os processos de codificação, manutenção e documentação de 

aplicativos computacionais para desktop.  

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

FREEMAN, Eric. Use a cabeça! Aprenda a programar. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2019. 640 p. 9788550804675 

MANZANO, J. A. Estudo dirigido de Microsoft Visual C# Community 2015. 

São Paulo: Érica, 2016. 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: 

Pearson, 2016. 

Bibliografia Complementar 

DEITEL, Harvey M. C#: como programar. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2015. ISBN 

9798534614596. 

SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes: crie, compile e execute programas 

Java rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 704 p. ISBN 

9788582603369. 

KANAT-ALEXANDER, Max. As Leis Fundamentais do Projeto de Software. 

São Paulo: Novatec, 2019. ISBN 9788575227374. 
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PETRONI, Benedito. LUHMANN, Ângela. OLIVEIRA, Cláudio Vieira. Visual 

studio C#: Fundamentos, programação com ASP.NET. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2015. 184 p. ISBN 8539906651 

MANZANO, J. A. Estudo dirigido de Microsoft Visual Basic Community 

2015. 160 p. São Paulo: Érica, 2016. ISBN  9788536515755. 

UC13: Executar os processos de codificação, manutenção e documentação de 

aplicativos computacionais para internet.  

Carga horária: 96 horas 

Bibliografia Básica 

MARTELLI, Richard; GOMES, Ana Laura. HTML5 e CSS3. São Paulo: Ed. 

SENAC São Paulo, 2016. 282 p. ISBN 9788539609062. Disponível, também, 

na Biblioteca Digital Senac: 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1009&term=HT

ML5%20e%20CSS3 

DALL’OGLIO, Pablo. PHP: programando com orientação a objetos. 4. Ed. São 

Paulo: Novatec, 2018. 568 p. ISBN 9788575226919. 

MCFARLAND, David Sawyer. CSS3: o manual que faltava - o livro que devia vir 

na caixa. Rio de Janeiro: Alta books, 2015. 640 p. ISBN 9788576088639 

Bibliografia Complementar 

CASTRO, Elizabeth; HYSLOP, Bruce. Html5 e Css3: guia prático e visual. Rio 

de Janeiro: Alta books, 2013. 576 p. ISBN 9788576088035. 

MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia de C. Desenvolvimento de 

software II: introdução ao desenvolvimento web com HTLM, CSS, JavaScript e 

PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014. 276 p. ISBN 9788582601952 (Série Tekne). 

UC14: Manipular e otimizar imagens vetoriais, bitmaps gráficos e elementos 

visuais de navegação para web.  

Carga horária: 48 horas 

Bibliografia Básica 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1009&term=HTML5%20e%20CSS3
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1009&term=HTML5%20e%20CSS3
https://novatec.com.br/autores/pablodalloglio.php
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ANDRADE, Marcos Serafim De. Adobe photoshop CC. 3 ed. São Paulo: 

SENAC São Paulo, 2018. 344 p. Il. ISBN 9788539619993. Disponivel na 

biblioteca digital Senac 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=24&term=Adobe

%20Photoshop%20CC 

GOMES, Ana Laura. Adobe Fireworks CS6. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 

2019. 282 p. ISBN 9788539604821 – EBOOK – Disponivel na biblioteca digital 

Senac 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=868&term=Adob

e%20Fireworks%20CS6 

MARTELLI, Richard; GOMES, Ana Laura. HTML5 e CSS3. São Paulo: Ed. 

SENAC São Paulo, 2016. 282 p. ISBN 9788539609062. Disponível, também, na 

Biblioteca Digital Senac: 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1009&term=HT

ML5%20e%20CSS3 

Bibliografia Complementar 

BEAIRD, Jason. Princípios da web design maravilhoso. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Alta Books, 2017. 220 p. ISBN 9788576089827 

SILVA, Mauricio Samy. Web Design Responsivo. Novatec, 2014. 336 p. ISBN 

9788575223925 

UC15: Desenvolver e organizar elementos estruturais de sites. 

Carga horária: 108 horas 

Bibliografia Básica 

IEPSEN, Edécio Fernando. Lógica de programação e algoritmos com 

JavaScript. São Paulo: Novatec, 2018. 320 p. ISBN 9788575226568 

GRONER, L. Estruturas de dados e algoritmos em JavaScript. 2. ed. São 

Paulo: Novatec, 2017. 304 p. ISBN  9788575225530. 

SILVA, M. S. jQuery: a biblioteca do programador JavaScript. 3. ed. São Paulo: 

Novatec, 2013. 544 p. ISBN 9788575223871. 

https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=24&term=Adobe%20Photoshop%20CC
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=24&term=Adobe%20Photoshop%20CC
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=868&term=Adobe%20Fireworks%20CS6
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=868&term=Adobe%20Fireworks%20CS6
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1009&term=HTML5%20e%20CSS3
https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/busca?contentInfo=1009&term=HTML5%20e%20CSS3
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Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, Rafael Soares de. Joomla!: para iniciantes. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2010. 440 p. 9788573939521. 

BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de sites dinâmicos com Dreamweaver 

CC. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. 232 p. ISBN 9788574526133. 

SILVA, Mauricio Samy. Web Design Responsivo. São Paulo: Novatec, 2014. 

336 p. ISBN 9788575223925 

MCFARLAND, David Sawyer. CSS3: o manual que faltava - o livro que devia vir 

na caixa. Rio de Janeiro: Alta books, 2015. 640 p. ISBN 978857608863. 

SILVA, M. S. HTML5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. 2. ed. 

São Paulo: Novatec, 2014. 334 p. ISBN 9788575224038 

 

21. Biblioteca 

A Biblioteca do Senac Pernambuco, denominada Espaço Cultural Guerra 

de Holanda, ocupa uma área de 422,80m², dividido em dois ambientes 

climatizados. Seu acervo é especializado para as áreas de Gestão 

(Administração), Hospitalidade e Lazer (Gastronomia e Eventos), Produção 

Cultural e Design (Design de Moda), Comércio e Serviços, composto por livros, 

folhetos, dicionários, enciclopédias, revistas, jornais, trabalhos acadêmicos e 

DVDs. 

Possui um espaço multimídia dotado de computadores com acesso à 

Internet. Conta ainda com 06 (seis) salas de estudo em grupo com capacidade 

para 30 (trinta) usuários. 

Os títulos das bibliografias básicas e complementares, referentes aos 

componentes curriculares dos cursos, estão disponíveis, tombados e 

catalogados na Biblioteca, que utiliza o BNWEB, sistema de gestão da 

informação integrado ao Acadweb, que funciona via browser e permite consultas 
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online, renovação e reservas de obras disponíveis no acervo, por meio do site 

da instituição. 

O empréstimo é concedido apenas aos alunos e funcionários, cadastrados 

na Biblioteca. O prazo de empréstimo é de 08 (oito) dias, podendo ser renovado 

por igual período, caso não haja reserva. É permitido o empréstimo de 03 (três) 

exemplares por vez. Os livros de referência como os dicionários, enciclopédias, 

coleções, bibliografias, catálogos, índices etc., serão destinados, apenas, à 

consulta local. O acervo é composto por aproximadamente 16.000 volumes, 

além de disponibilizar acesso a diversos periódicos. A política de atualização do 

acervo segue a orientação interna da instituição, a partir das demandas 

encaminhadas pelas coordenações de cursos. 

 

22. Acessibilidade  

A inclusão educacional se caracteriza em princípios que visam à aceitação 

das diferenças individuais, à valorização da contribuição de cada pessoa, à 

aprendizagem através da cooperação e à convivência dentro da diversidade 

humana. Segundo Sanchéz (2005):   

à filosofia da inclusão defende uma educação eficaz para todos, 
sustentada em que as escolas, enquanto comunidades educativas, 
devem satisfazer as necessidades de todos os alunos, sejam quais 
forem as suas características pessoais, psicológicas ou sociais (com 
independência de ter ou não deficiência). Trata-se de estabelecer os 
alicerces para que a escola possa educar com êxito a diversidade de 
seu alunado e colaborar com a erradicação da ampla desigualdade e 
injustiça social. (Sanchéz, 200527). 

 

 

Dessa forma, o papel da escola consiste em favorecer que cada um, de 

forma livre e autônoma, reconheça nos demais a mesma esfera de direito que 

exige para si. Esta concepção permite concluir que o conceito de inclusão 

engloba também aqueles que de certa forma são excluídos da sociedade e não 

somente alunos com necessidades especiais. 

                                                      
27 INCLUSÃO - Revista da Educação. Disponível em: 
Especialhttp://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf. Acesso em: 15/07/2020. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf


97 
 

A educação inclusiva tem como objetivo a minimização da exclusão 

educacional e social resultante de atitudes preconceituosas e discriminatórias. 

Além disso, pensar em inclusão significa promover transformação no sistema 

educacional visando atender as especificidades dos alunos, ou seja, 

proporcionar as condições necessárias para que a todos os alunos desenvolvam 

o processo de aprendizagem.  Educação inclusiva, significa educar todos 

discentes em um mesmo contexto escolar, respeitando as diferenças de cada 

sujeito. A implementação deste tipo de Educação não significa negar as 

dificuldades, pelo contrário, com a inclusão, as diferenças não são vistas como 

problemas, mas como diversidade. É a partir dessa realidade social, que 

podemos possibilitar a convivência entre todos os alunos. Pois, “a inclusão 

refere-se a um processo em que a inserção é total e incondicional, exigindo para 

isso rupturas no sistema, transformações profundas, dependendo de todas as 

pessoas com ou sem deficiências”. Nakayama, (2007, p.25). 28 

Na Resolução n° 6 de 20 de setembro de 2012 (Cap.II, Art.6º, X), que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio, são destacadas três dimensões: os cursos de formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional; a educação profissional técnica de nível 

médio e a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 

Ainda nesta resolução são definidos os princípios norteadores da educação 

profissional técnica de nível médio e no que trata da inclusão determina o 

seguinte:  

Reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre 
outras, as pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades, as pessoas em regime de 
acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade 
(Brasil, 2012).  

 

Estas orientações pressupõem o envolvimento da comunidade escolar 

para que seja respeitado o princípio da educação para todos, independente da 

necessidade educacional especial apresentada pelo aluno. 

Nesse contexto, o Senac Pernambuco elaborou o Plano de Acessibilidade 

da Faculdade SENAC Pernambuco, adaptado ao Modelo Pedagógico SENAC 

                                                      
28 NAKAYAMA, Antônia Maria – Educação Inclusiva: princípios e representações. São Paulo, 2007. 
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com o objetivo de promover oportunidades de ascensão e qualificação 

profissional da população com necessidades educacionais especiais por meio 

da acessibilidade à educação de qualidade e inclusiva, diferenciada das demais 

ofertadas na região, já que ao tempo em que será voltada à prática profissional, 

também se sedimentará com embasamento teórico permeado por valores e 

princípios humanitários, dispostos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 

instituição mantida, e direcionando-se ao cumprimento de objetivos estratégicos 

estabelecidos no mesmo documento.  

O Senac/PE defende a prática educacional inclusiva na certeza de que a 

escola, é o espaço onde se congrega valores, respeito, princípios, construção do 

conhecimento, e todos os estudantes podem desenvolver a aprendizagem. O 

Apoio Psicopedagógico busca desenvolver, incentivar e apoiar projetos e ações 

que qualifiquem os processos de ensino e aprendizagem, as relações 

interpessoais, a inclusão de estudantes com necessidades especiais, bem como 

os projetos sociais promovidos pela instituição. 

Desta forma, em consonância com a legislação que assegura o direito da 

pessoa com deficiência à educação; com a atual política de educação especial 

e com os referenciais pedagógicos da educação inclusiva esse plano foi 

elaborado não apenas para atender a uma legislação, mas buscando defender 

uma educação de qualidade e de acesso a todos, através de ações estruturadas 

para promover a acessibilidade e melhorar o processo de ensino e aprendizagem 

para as pessoas deficientes. Com a finalidade de ressaltar as condições 

necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes 

com necessidades especiais, são destacados os principais aspectos da 

legislação vigente e dos referenciais políticos e pedagógicos educacionais. 

Assim, sabemos que as Instituições de Educação Superior - IES, devem 

assegurar o pleno acesso, em todas as atividades acadêmicas, considerando: A 

Constituição Federal/88, art. 205, que garante a educação como um direito de 

todos; A Lei n° 10.436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais-Libras; 

O Decreto n° 3.956/2001, que ratifica a Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de 

deficiência; O Decreto n° 15 5.296/2004, que regulamenta as Leis 10.048/2000 

e 10.098/2000, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para o 

atendimento prioritário a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com 
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mobilidade reduzida a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (ONU,2006), que assegura o acesso a um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis; O Decreto n° 7.234/2010, que dispõe sobre o 

programa nacional de assistência estudantil - PNAES; O Decreto n° 7.611/2011, 

que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que prevê, no §2° 

do art. 5o: VII - estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições 

federais de educação superior; A Portaria n° 3.284/2003, que dispõe sobre os 

requisitos de acessibilidade às pessoas com deficiência para instruir processo 

de autorização e reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições; 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(MEC/2008), que define a Educação Especial como modalidade transversal a 

todos os níveis, etapas e modalidades, tem como função disponibilizar recursos 

e serviços de acessibilidade e o atendimento educacional especializado, 

complementar a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

Considerando que o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos 

os níveis pressupõe a adoção de medidas de apoio específicas para garantir as 

condições de acessibilidade, necessárias à plena participação e autonomia dos 

estudantes com necessidades especiais, em ambientes que maximizem seu 

desenvolvimento acadêmico e social, neste projeto serão apresentadas as ações 

estratégicas que buscam a garantia dessa acessibilidade, bem como a proposta 

de implementação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI). Elucidamos 

que este núcleo está sendo implementado como uma das ações do Plano de 

Acessibilidade, bem como alinhado com a implementação de uma Política 

Institucional de Acessibilidade e Inclusão aos discentes e colaboradores com 

deficiências físicas e motoras, transtornos globais do desenvolvimento e 

superdotação.  

A implementação desta política buscará acompanhar a eliminação das 

barreiras pedagógicas, arquitetônicas, atitudinais e na comunicação e 

informação, a fim de cumprir os requisitos legais de acessibilidade na sede da 

Instituição e nas regiões de atuação. Objetivando o desenvolvimento integral do 

homem enquanto sujeito histórico e sua intervenção transformadora na 

realidade.  
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Em face ao exposto, o SENAC Pernambuco insere-se entre aquelas 

instituições que buscam promover o reconhecimento e valorização da 

diversidade cultural na sociedade nacional e do respeito às diferenças, tomando 

por base a premissa de Souza Santos (1997, p.97):  

as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a 
diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade 
os descaracteriza. Este é, consabidamente, um imperativo muito difícil 
de atingir e de manter (SOUZA SANTOS, 199729). 

 

 Requer, portanto, que sejam implantadas medidas e ações voltadas para 

o combate à discriminação de qualquer ordem. Seguindo este entendimento, as 

políticas de educação implantadas devem ter como perspectiva a inclusão 

qualificada dos estudantes nos âmbitos do trabalho cidadão e da sociedade. 

 

23. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO  

A oferta do curso de Ensino Médio com Habilitação de Técnico em 

Informática requer docentes com Ensino Superior completo nos componentes 

curriculares em que irão atuar, e para o eixo profissional poderão apresentar 

formação pedagógica àqueles que não possuem Licenciatura, de acordo com o 

determinado na legislação vigente; preferencialmente, com experiência 

profissional em docência. Em todos os Componentes Curriculares é de suma 

importância que o docente tenha: domínio técnico-científico; atitude 

empreendedora; liderança e trabalho em equipe; habilidade para se comunicar; 

saber planejar; dinamismo e proatividade; visão de mundo includente e crítica; 

práticas com tecnologias digitais e metodologias ativas e híbridas; experiência 

multidisciplinar em trabalhos com jovens, mediação de grupos ou projetos 

sociais.  

 

 

                                                      
29 SANTOS, B. de S. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova, São Paulo, n.48, p.11-97, jun. 

1997. https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742011000300016 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742011000300016
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Formação Geral 

Docentes com licenciatura em Educação Física, Língua Portuguesa, Artes, 

Língua Inglesa, Geografia, História, Filosofia e Ciências Sociais, Matemática, 

Biologia, Física e Química. 

Formação Profissional 

Componente Curricular Formação Acadêmica/Experiências 

UC1: Planejar e executar a 

montagem de computadores. 

 
 

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como a formação 

pedagógica àqueles que não 

possuem Licenciatura, de acordo 

com o determinado na legislação 

vigente; preferencialmente, com 

experiência profissional em docência 

e domínio em: sistemas operacionais 

Windows e Linux, pacotes Microsoft 

Office e Libre Office, internet, e-mail 

e digitação, montagem e manutenção 

de computadores e periféricos. É 

desejável que apresentem 

certificação em produtos Microsoft ou 

Linux. 

UC2: Planejar e executar a instalação 

de hardware e software para 

computadores. 

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como formação 

pedagógica àqueles que não 

possuem Licenciatura, de acordo 

com o determinado na legislação 

vigente. 

UC3: Planejar e executar a 

manutenção de computadores e 

UC4: Projeto Integrador Assistente 

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como a formação 

pedagógica àqueles que não 
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de Suporte em Manutenção de 

Computadores 

possuem Licenciatura, de acordo 

com o determinado na legislação 

vigente; preferencialmente, com 

experiência profissional em docência 

e domínio em: sistemas operacionais 

Windows e Linux, pacotes Microsoft 

Office e Libre Office, internet, e-mail 

e digitação, montagem e manutenção 

de computadores e periféricos. É 

desejável que apresentem 

certificação em produtos Microsoft ou 

Linux 

UC5: Planejar e executar a instalação 

de redes locais de computadores. 

 

UC6: Planejar e executar a 

manutenção de redes locais de 

computadores. 

 

UC7: Planejar e executar a 

instalação, a configuração e o 

monitoramento de sistemas 

operacionais de Redes Locais - 

Servidores 

 

UC8: Projeto Integrador Assistente 

de Operação de Redes de 

Computadores. 

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como a formação 

pedagógica àqueles que não 

possuem Licenciatura, de acordo 

com o determinado na legislação 

vigente; preferencialmente, com 

experiência profissional em docência 

e em administração de redes, bem 

como domínio em: sistemas 

operacionais de redes, instalação e 

configuração de serviços de rede 

(Windows Server e Linux), segurança 

em servidores Linux. É desejável que 

apresentem certificação em produtos 

Microsoft, Linux e Cisco.  

UC9: Desenvolver Algoritmos 

 

UC10: Desenvolver Banco de Dados 

 

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como a formação 

pedagógica àqueles que não 

possuem Licenciatura, de acordo 
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UC11: Executar teste e implantação 

de aplicativos computacionais 

com o determinado na legislação 

vigente; Preferencialmente, com 

experiência profissional em docência, 

em programação de sistemas e 

análise de sistemas, incluindo a 

criação e a manutenção de software, 

bem como domínio em: lógica de 

programação, linguagem de 

programação cliente/servidor, 

linguagem SQL, modelagem e 

gerenciamento de banco de dados, 

orientação a objeto, linguagem de 

programação para desktops, 

dispositivos móveis e para internet. É 

desejável que apresentem 

certificação em Microsoft MCSD, 

Java, PHP ou demais linguagens de 

programação. 

UC12: Executar os processos de 

codificação, manutenção e 

documentação de aplicativos 

computacionais para desktop 

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como a formação 

pedagógica àqueles que não 

possuem Licenciatura, de acordo 

com o determinado na legislação 

vigente; Preferencialmente, com 

experiência profissional em docência, 

em programação de sistemas e 

análise de sistemas voltados à 

internet, incluindo a criação e a 

manutenção de software, o 

desenvolvimento de websites e o 

tratamento de imagens, bem como 

domínio em: lógica de programação, 

linguagem de programação 
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cliente/servidor, linguagem SQL, 

modelagem e gerenciamento de 

banco de dados, orientação a objeto, 

linguagem de programação para 

internet. É desejável que apresentem 

certificação em Microsoft MCSD, 

Java, PHP ou demais linguagens de 

programação. 

UC13: Executar os processos de 

codificação, manutenção e 

documentação de aplicativos 

computacionais para internet.  

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como a formação 

pedagógica àqueles que não 

possuem Licenciatura, de acordo 

com o determinado na legislação 

vigente; Preferencialmente, com 

experiência profissional em docência, 

em programação de sistemas e 

análise de sistemas, incluindo a 

criação e a manutenção de software, 

bem como domínio em: lógica de 

programação, linguagem de 

programação cliente/servidor, 

linguagem SQL, modelagem e 

gerenciamento de banco de dados, 

orientação a objeto, linguagem de 

programação para desktops, 

dispositivos móveis e para internet. É 

desejável que apresentem 

certificação em Microsoft MCSD, 

Java, PHP ou demais linguagens de 

programação. 

UC14: Manipular e otimizar imagens 

vetoriais, bitmaps gráficos e 

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como a formação 
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elementos visuais de navegação para 

web 

pedagógica àqueles que não 

possuem Licenciatura, de acordo 

com o determinado na legislação 

vigente; Preferencialmente, com 

experiência profissional em docência, 

em programação de sistemas e 

análise de sistemas voltados à 

internet, incluindo a criação e a 

manutenção de software, o 

desenvolvimento de websites e o 

tratamento de imagens, bem como 

domínio em: HTML e HTML5, 

software gráfico vetorial, criação de 

sites e interface de usuários, software 

de desenvolvimento web, linguagem 

para estilos de documentos HTML 

(Tableless, CSS), tratamento de 

imagens, editor de animações para 

web, linguagem de programação 

para internet. É desejável que 

apresentem certificação em Microsoft 

MCSD, Java, PHP ou demais 

linguagens de programação para 

web. 

UC15: Desenvolver e organizar 

elementos estruturais de sites 

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como a formação 

pedagógica àqueles que não 

possuem Licenciatura, de acordo 

com o determinado na legislação 

vigente; Preferencialmente, com 

experiência profissional em docência, 

em programação de sistemas e 

análise de sistemas voltados à 
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internet, incluindo a criação e a 

manutenção de software, o 

desenvolvimento de websites e o 

tratamento de imagens, bem como 

domínio em: HTML e HTML5, 

software gráfico vetorial, criação de 

sites e interface de usuários, software 

de desenvolvimento web, linguagem 

para estilos de documentos HTML 

(Tableless, CSS), tratamento de 

imagens, editor de animações para 

web, linguagem de programação 

para internet. É desejável que 

apresentem certificação em Microsoft 

MCSD, Java, PHP ou demais 

linguagens de programação para 

web. 

UC16: Projeto Integrador Assistente 

de Desenvolvimento de Aplicativos 

Computacionais. 

Profissionais com formação superior 

completa na área de Informática ou 

afins, bem como a formação 

pedagógica àqueles que não 

possuem Licenciatura, de acordo 

com o determinado na legislação 

vigente; Preferencialmente, com 

experiência profissional em docência, 

em programação de sistemas e 

análise de sistemas, incluindo a 

criação e a manutenção de software, 

bem como domínio em: lógica de 

programação, linguagem de 

programação cliente/servidor, 

linguagem SQL, modelagem e 

gerenciamento de banco de dados, 

orientação a objeto, linguagem de 
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programação para desktops, 

dispositivos móveis e para internet. É 

desejável que apresentem 

certificação em Microsoft MCSD, 

Java, PHP ou demais linguagens de 

programação. 

 
 

24. RECURSOS DIDÁTICOS 

O material didático para os componentes curriculares do Ensino Médio será 

adquirido diretamente pelos alunos através de empresa parceira.  

Em relação à formação profissional será disponibilizado acervo digital 

através da Biblioteca Digital e física para consulta. 

 

25. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

Ao aluno que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 1, 2, 3 e 4 

será conferido o Certificado de Qualificação Profissional Técnica em Assistente 

de Suporte em Manutenção de Computadores. Àquele que concluir com 

aprovação as Unidades Curriculares 5, 6, 7 e 8 será conferido o Certificado de 

Qualificação Profissional Técnica em Assistente de Operação de Redes de 

Computadores. Àquele que concluir com aprovação as Unidades Curriculares 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 será conferido o Certificado de Qualificação 

Profissional Técnica em Assistente de Desenvolvimento de Aplicativos 

Computacionais. 

Ao aluno que concluir com aprovação os três anos que compõem a 

organização curricular deste curso será conferido e expedido o diploma de 

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA com 

validade nacional.  
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