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aPreSenTaÇÃo
caro educador,
O Programa Com.Domínio Digital foi criado em 2004, 
voltado para a formação integral e integrada de jovens 
e sua inserção no mundo do trabalho. O itinerário for-
mativo inicial e o material estruturado voltado para 
jovens e educadores foi desenvolvido, validado e siste-
matizado em 2010, tornando-se um marco importan-
te para todo o processo de expansão e escala em nível 
nacional e internacional, além de inspirar o desenvolvi-
mento de tecnologias educacionais afins, algumas de-
las incorporadas à Rede de Ensino Médio de Educação 
do Estado do Ceará a partir de 2012. 

O Programa foi desenvolvido e validado contando 
com o compromisso, envolvimento e competência 
técnica de várias equipes de educadores, a começar 
pela primeira equipe, fonte de inspiração inicial. Os 
planos de aulas que integram o material estruturado 
dos educadores foram cuidadosamente criados, testa-
dos e avaliados, sendo realizados ajustes que permiti-
ram o crescimento com qualidade.

A partir de 2012, a equipe técnica sentiu a necessidade 
de realizar as atualizações no material estruturado dos 
educadores e dos jovens, sendo proposto um desafio 
inicial às equipes técnicas dos diversos Estados, que 
fizeram um primeiro exercício de proposição, de acor-
do com os temas. Coube à equipe técnica do Estado 
do Ceará a revisão e adequação das propostas para a 
validação em escala, em 2013, em 17 núcleos pedagó-
gicos implementados em Escolas Públicas do Ensino 
Médio, em regime de contraturno escolar, distribuídas 
por diversos municípios.

Assim, os “novos planos de aulas” foram implementa-

dos por meio de capacitações em regime de imersão 
e capacitações continuadas. Os educadores que parti-
ciparam desse processo, retornavam nas capacitações 
subsequentes   com a avaliação das aulas/oficinas reali-
zadas, que motivaram novos ajustes à proposta inicial.

Esse foi um processo rico e intenso, que envolveu as 
áreas de Desenvolvimento Pessoal e Social- DPS, Con-
texto das Relações do Trabalho- CRT e Tecnologia da 
Informação e Comunicação –TIC.  Esta publicação é 
voltada para os educadores que irão trabalhar com os 
jovens nestas áreas, e, por esta razão, é apresentado 
por área,  mas guarda a natureza inter e transdiscipli-
nar do Programa, um dos diferenciais em termos teóri-
co-metodológicos.

Disponibilizamos às equipes profissionais este conjun-
to de publicações, que refere-se ao material estrutura-
do dos educadores das três áreas de intervenção do 
Programa, com o nosso profundo reconhecimento e 
agradecimento a cada profissional que participou das 
diversas fases deste processo, com o seu investimen-
to na criação ou validação, dedicação,  competência 
técnica, rigor terórico-metodológico, e, abertura para 
avaliação e revisão constantes.

Temos a certeza de que estamos apresentando um 
material que tem consonância com os anseios da ju-
ventude, em especial, nesse desafio da preparação 
para uma inserção laboral qualificada aliada à perma-
nência e ascenção profissional.

Nossos agradecimentos à Fundação Jacobs e Funda-
ção SES que apoiaram esta etapa da  sistematização e 
à Secretaria de Educação do Estado do Ceará- Seduc, 
que  abraçaram conosco o desafio da implementaão e 
validação da metodolgia em escala. 
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TEMA

OBJETIVOS n Promover o conhecimento sobre a informática historicamente.
n Contextualizar sua aplicabilidade.
n Diferenciar busca e pesquisa.

SEMINÁRIO HISTÓRIA DA INFORMÁTICA 

TEMPO

30’

20’

60’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Após dar as boas-vindas à turma, explicar que, a partir desta oficina, inicia-se a área específica de TIC.
Provocar uma Discussão/apresentação dialogada sobre a metodologia e formas de avaliação do programa, buscando 
contribuições do grupo sobre o que eles já compreendem da metodologia do CDD.

DESENVOLVIMENTO 
n Dividir a turma em 03 equipes: 1- Surgimento e evolução; 2- Era atual e 3- Tendências futuras. Cada equipe ficará 
responsável por um tema, que deverá ser apresentado em 20 min na Oficina 2.
Realizar a divisão: 

Indique um número de 1 a 3 em sequência, para cada jovem. Ao final, todos os jovens que ficarem 
com o número 01, farão parte da equipe sobre Surgimento e evolução, os que ficarem com 02 farão 
parte da equipe sobre era atual e por fim, os que ficarem com o número 03 farão parte da equipe sobre 
tendência futuras.

Obs¹: Os jovens que optarem fazer suas apresentações através do Editor de Apresentação, serão responsáveis em eleger 
um componente com maior domínio na ferramenta. Não antecipar oficina sobre assunto.
Obs²: Deverão ser disponibilizados apenas dois computadores por equipe. Pois, será avaliado o nível de protagonismo e 
de liderança.
Ressaltar a diferença entre busca e pesquisa.

Na busca, o jovem faz apenas uma procura sobre um determinado conteúdo, sem se preocupar com a 
veracidade.
Na pesquisa, o foco muda, passando para um aprofundamento do assunto. Desta forma, o jovem 
poderá interpretar o conteúdo e atestar ou não a veracidade da informação.

ENCERRAMENTO
n Produção das equipes: utilizarão internet, livros, revistas e/ou recortes; 
Acompanhar as equipes e auxiliar caso haja necessidade.

1
identidade
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Caderno do participante para estudo do jovens;
n Revistas para Recorte, livros, etc.
n Folhas de papel, cartolina, tesoura, cola...
n Internet (em até 2 computadores por equipe).

n Estudar sobre a evolução da tecnologia, surgimento e tendências.
n Estimular a criatividade dos jovens com diversos meios de apresentação, como teatro, jornal, fantoche, e informá-los que a próxima oficina será a 
apresentação das equipes. Se necessário podem levar material extras para explicação.
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TEMA

OBJETIVOS n Promover o conhecimento sobre a evolução da tecnologia da informação através das pesquisas.
n Facilitar e avaliar a participação em grupo e conhecimentos obtidos do assunto.

SEMINÁRIO HISTÓRIA DA INFORMÁTICA 

TEMPO

10’

15’

65’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher os jovens com a música “pela internet” de Gilberto Gil.
Rápida reflexão: O que conseguem entender da música? É atual? Quais termos não foram compreendidos? Que novas 
tecnologias vocês conseguem identificar nas pesquisas que não foram citadas na música. Convidá-los à próxima atividade. 

DESENVOLVIMENTO 
n Apresentar como será o dia, ressaltando que cada equipe será responsável para facilitar a compreensão do assunto;
Apresentar O JOGO DE PERGUNTAS: 

Desenhar no quadro ou flipchart uma tabela para registrar a pontuação das equipes (exemplo anexo). 
Explicar aos jovens que as equipes espectadoras terão que fazer perguntas pertinentes ao assunto, 
desta forma, ganharão por cada pergunta 5 pontos, caso a pergunta não seja pertinente, perderá 2 
pontos. A equipe que estiver apresentando, ao responder corretamente ganhará 5 pontos, do contrário 
perderá 2 pontos. Serão premiadas com 10 pontos, todas as equipes em que todos os componentes se 
apresentarem.

APRESENTAÇÃO DAS EqUIPES
n Cada equipe terá exatamente 20min para explanação do assunto. O educador poderá contribuir sempre ao final da 
apresentação.

ENCERRAMENTO
n Avaliação do dia: O que foi possível aprender com a atividade? O que já conheciam e o que foi novidade na oficina. 
Solicitar que os jovens entreguem na oficina seguinte uma síntese com a avaliação do dia.

2
identidade
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computador ou DVD para executar vídeos;
n Projetor de imagem (Datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade);
n Música e letra: PELA INTERNET de Gilberto Gil. (identificar links para as musicas)
n Documento: Instrumento de Avaliação do produto

n Estudar sobre a evolução da tecnologia.
n Levar e solicitar também aos jovens que levem panfletos de lojas de informática para próxima oficina.
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aneXo
QUADRO: 
JOGO DE PERGUNTAS

EQUIPE + (POSITIVOS) - (NEGATIVOS) TOTAL

EQUIPE 1

EQUIPE 2

EQUIPE 3

PONTUAÇÃO

DESCRIÇÃO PONTOS
Fazer perguntas pertinentes ao assunto 5

Fazer perguntas não pertinente ou repetida -2

Responder corretamente a pergunta 5

Não responder corretamente -2

Apresentar com todos os componentes da equipe 10
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TEMA

OBJETIVOS n Oferecer um aprendizado eficaz e diferenciado no conteúdo de introdução à informática.
n Promover a compreensão acerca das diferenças entre Software e Hardware.
n Contextualizar periféricos e eletrônicos.
n Promover o conhecimento sobre a evolução da tecnologia da informação através das pesquisas.

COMPRA E VENDA DE PERIFÉRICOS

TEMPO

5’

100’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Vocês possuem eletrônicos? Lembram de como foram comprados?  Como você se sentiu comprando produtos eletrônicos? 

DESENVOLVIMENTO 
n Dividir a turma em duas equipes, uma em cada extremidade da sala. 
A primeira será de Vendedores de produtos eletrônicos e a segunda será composta de Clientes com interesses diversos;

A equipe de Vendedores terá que pesquisar dois tipos de computadores, smartphones, câmeras, impressoras, tablets e 
drivers de armazenamento. As informações das pesquisas terão que atender as dúvidas dos clientes, como especificações 
técnicas, configurações e preço. Esta equipe terá que exercitar a persuasão e o domínio na hora da venda;

A equipe de Clientes terá que, da mesma forma, pesquisar os produtos que terão interesse de comprar (listados 
acima), para que não sejam ludibriados pelos vendedores. Criar cédulas monetárias para realizar as compras;
As pesquisas poderão ser realizadas através de qualquer meio de comunicação, iniciando-se em sala de aula e 
estendendo-se extraclasse.

ENCERRAMENTO
n Explicar que na próxima oficina os jovens irão simular a compra e venda dos equipamentos. Os clientes irão informar suas 
necessidades e os vendedores oferecerão produtos que se adequem. 
Deverão ser informadas as especificações técnicas: capacidades, tamanhos, velocidade, etc.

3
identidade
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Internet, revistas, jornais para recorte, cartolinas, pinceis, tesoura, cola...

n Estudo sobre: Funcionamento básico dos computadores, periféricos e Introdução ao processamento de dados.
n Pedir aos jovens que concluam as pesquisas e montem um mostruário para a venda dos produtos.
n Lembrar aos jovens de trazer o máximo de panfletos ou folders de lojas de informática.
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TEMA

OBJETIVO n Proporcionar um aprendizado eficaz e diferenciado no conteúdo de introdução à informática e 
Introdução a Processamento de Dados

COMPRA E VENDA DE PERIFÉRICOS

TEMPO

15’

10’

40’

20’

25’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher os jovens; 
Possibilitar o momento para organização dos espaços de venda na sala.

DESENVOLVIMENTO 
n A equipe de vendas apresentará o MIX de produtos:
Utilizando os recursos coletados, os vendedores apresentarão todos os seus produtos, despertando o interesse dos 
clientes.

A equipe de compras apresentará suas necessidades aos vendedores diretamente. Os “compradores” deverão 
localizar vendedores e um a um divulgarão o interesse em adquirir os dispositivos. Os “vendedores” deverão ficar atentos 
e já se posicionar para atender o cliente da sua seção.

n Iniciar a simulação de compra e venda, onde a moeda será fictícia. 
n Distribuir o valor de $ 1.000,00, para cada jovem da equipe de compras, para que possam comprar produtos para sua 
equipe.
n Escolher um jovem da equipe de vendedores que se posicione de forma arredia ao convencional, que tente ludibriar os 
compradores, sonegar nota fiscal, oferecer descontos falsos, “maquiar” produtos para facilitar a venda, etc.
n Avaliar a postura dos jovens, domínio dos conteúdos, performance na hora da negociação e intervir nos momentos 
necessários.

As equipes apresentarão seus resultados.

ENCERRAMENTO
Avaliação – O educador abrirá uma discussão acerca dos sentimentos de aprendizado nesse processo. Alguém sentiu-se 
enganado? Alguém não conseguiu comprar o que queria? Os vendedores conseguiram apresentar corretamente os produtos? 
o que vocês aprenderam com a atividade? 

4
identidade
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computador com internet;
n Projetor de imagem (Datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade)

n Estudar sobre: Funcionamento básico dos computadores, periféricos e Introdução ao processamento de dados.
n Produzir a moeda, se já não for elaborada pelos jovens
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TEMA

OBJETIVOS n Reforçar conhecimentos sobre a história da informática.
n Fortalecer a elaboração do projeto.

BUSCA x PESqUISA

TEMPO

5’

5’

5’

45’

25’

25’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Provocar os jovens sobre as seguintes perguntas:
n O que as oficinas anteriores têm a ver com o tema identidade? 
Reforçar com os jovens a importância das tecnologias para a sociedade contemporânea. 
n Ainda sobre identidade tecnológica, na sua opinião quais as maiores empresas de tecnologia do mundo? Quais suas 
contribuições?

DESENVOLVIMENTO 
n Dividir a turma em 05 equipes.
Usar o método da aula 01 para a divisão das equipes, desta vez, contando de 01 a 05.

n Solicitar um levantamento de 05 grandes empresas de tecnologia e quais suas principais contribuições. Cada equipe ficará 
responsável em PESQUISAR uma empresa. 

Apresentação das equipes

Após a apresentação das equipes, retomar o tema PROJETO abordado na oficina 7 de DPS. Perguntar aos jovens: O que é um 
projeto? Para que serve um projeto? E como usar um projeto?
Distribuir para a turma o modelo de projeto (anexo) e solicitar que, com base na atividade anterior (pesquisa das empresas), 
cada equipe elabore um projeto. 

ENCERRAMENTO
Avaliar o desempenho na elaboração do projeto, sequência das atividades e a interpretação dos dados coletados.

5
identidade
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computador com internet;
n Projetor de imagem (Datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade);
n Modelo de projeto para disponibilizar para cada equipe, (ANEXO). Digitalizado, aberto para alteração.

n Estudo sobre: Avanços tecnológicos, atualidades industriais da área;
n Atualização do conteúdo sobre projeto com o educador de DPS. O que já foi trabalhado com os jovens? 
n Reforçar com a turma que eles deverão registrar com vídeos as histórias de vida dos moradores da comunidade em paralelo ao produto. Estimular a 
criatividade para essa produção, dar dicas de resolução, iluminação e som.
n Solicitar aos jovens que revisem o projeto do produto.
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aneXo
formulÁrio de ProJeto

1 TÍTULO 

2  PARCEIROS (Com quem?)

3  JUSTIFICATIVA (Por quê?)

4  OBJETIVO (Para que?)

5  PÚBLICO-ALVO (A quem se destina?)

6 PLANO DE AÇÃO (Atividades)

Atividade
MÊS/DIA

6.1

6.2

6.3

6,4

6,5

6,6

6.7

7 LOCAL (Onde?)
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aneXo
formulÁrio de ProJeto

8 RECURSOS NECESSÁRIOS (Quanto custará?)

Discriminação da despesa Vr. R$ Total R$

9 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (Como será feita)

JOVEM/EQUIPE:

NÚCLEO:                                                           

TURMA:           

DATA:
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TEMA

OBJETIVO n Utilizar o filme para contextualizar o assunto de sistemas operacionais e evolução tecnológica.

FILME: PIRATAS DA INFORMÁTICA

TEMPO

5’

90’

15’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Contextualizar com os jovens que o filme retrata a realidade dos primórdios da informática. 
Distribuir o roteiro do filme para avaliação. 

DESENVOLVIMENTO 
n Apresentar o filme: Pirates of Silicon Valley (Piratas da Informática)

ENCERRAMENTO
n Refletir sobre o que foi visto no filme:
O que acharam? Como a realidade apresentada reflete nos dias de hoje?
 Informar que o roteiro será recolhido na próxima oficina.

6
identidade
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Projetor de imagem (Datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade).
n Filme: Piratas da Informática
n Roteiro do filme Piratas da Informática (anexo)

n Estudar o funcionamento básico dos computadores, periféricos e Introdução ao processamento de dados.
n Assistir ao filme - Piratas da Informática e responder seu roteiro.
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aneXo
PIRATAS DA INFORMÁTICA
1- O que o sistema operacional DOS representou para a história da informática?

2- Quais as três maiores empresas de informática citadas? E atualmente?

3- Que características dessas três empresas, podemos perceber no filme?
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aneXo
PIRATAS DA INFORMÁTICA

4- O que é Macintosh?

5- O que o Windows representou para história da informática? e nos dias de hoje?

6- Escolha um personagem do filme e fale sobre ele.
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TEMA

OBJETIVOS n Apresentar e discutir com os jovens o conteúdo de sistemas operacionais.
n Levar o grupo a usar corretamente o sistema operacional em diversas situações.

SISTEMAS OPERACIONAIS

TEMPO

20’

10’

30’

20’

25’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Recolher os questionários respondidos, do filme na oficina anterior, e distribuir aleatoriamente à turma para leitura e 
reflexão da compreensão do assunto.

n Lançar os seguintes questionamentos aos jovens: O que é um Sistema Operacional? Quais são? Quais os sistemas 
operacionais encontrados no filme?

DESENVOLVIMENTO
n Dividir a turma em 04 equipes. As duas primeiras irão pesquisar sobre sistemas operacionais para computadores e as 
outras duas irão pesquisar sobre sistemas operacionais para dispositivos móveis.
As equipes irão formular uma apresentação com as respostas das seguintes perguntas: Quais são os sistemas operacionais 
encontrados? Quais as principais características? E usabilidades?
Unir as equipes com os mesmos temas para a compilação das pesquisas e para apresentarem o resultado juntas.

Apresentação das equipes

Apresentar para a turma os seguintes conteúdos:
Gerenciamento de Arquivos nos principais sistemas operacionais:
(Linux / Windows / Mac Os /Chrome Os);
Localizar;
Painel de controle (principais recursos)
Compactação / empacotamento de Arquivos;
Lixeira;
Extensão de arquivo. (docx. Odt. Jpeg. Cdr. Png. Xlsx, exe, ogg, mp4...)

ENCERRAMENTO
Avaliação: Dividir o quadro em dois e escrever em um lado: “o que sei?” e no outro lado “o que preciso saber?”. Solicitar que 
os jovens respondam as perguntas.

7
identidade
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MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÃO

n Computador com internet;
n Projetor de imagem (Datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade).

n Estudo sobre: Funcionamento básico dos computadores, periféricos e Introdução ao processamento de dados.
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TEMA

OBJETIVO n Apresentar e refletir com os jovens o conteúdo de Internet

INTERNET

TEMPO

30’

40’

10’

20’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher os jovens: 
Solicitar que levantem e façam um círculo. Distribuir um novelo de lã / barbante a um voluntário para iniciar o processo.

O jovem que está com o novelo, deverá dizer um serviço da internet ou tecnologia que use internet. Em seguida, 
segurar firme na ponta do novelo e sem soltar, lançar a outro jovem aleatoriamente. A pessoa que receber deverá 
dizer também um serviço ou utilização da internet, segurar firme na linha e lançar o novelo a outra pessoa. Todos os 
jovens devem participar do processo.
Ao final, quando todos os jovens estiverem unidos pela linha o educador deve iniciar a reflexão sobre redes de 
computadores, tipos de acesso e principais aplicações.

DESENVOLVIMENTO
n Complementar as informações, modos de acesso, serviços e cuidados com a utilização. Levantar quais os browsers mais 
conhecidos.

n Dividir a turma em 5 grupos para que pesquisem e apresentem as características e peculiaridades dos navegadores. Será 
importante ressaltar velocidade, segurança, portabilidade, interface e versões.

n Momento para apresentação das equipes – Contribuir com as apresentações sempre que necessário.

ENCERRAMENTO
n Reflexão: e na prática, o que essa “revolução” impacta nos meus aprendizados?

8
identidade
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÃO

n Computador com internet;
n Projetor de imagem (Datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade).

n Atualizar-se sobre internet. Sugestões de sites: www.olhardigital.com.br e www.tecmundo.com.br e os sites de fóruns sobre o tema.
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TEMA

OBJETIVO n Refletir sobre o conteúdo de Computação em Nuvem.

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

TEMPO

5’

40’

50’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Escrever no quadro “COMPUTAÇÃO EM NUVEM”. Provocar: o que vocês acham que isso significa? Anotar ideias centrais.
Iniciar, então, uma tempestade de ideias provocando o que eles conhecem sobre computação em nuvem.

DESENVOLVIMENTO
n Em seguida apresentar as figuras (anexo) simbolizando os diversos tipos de arquivos, mídias e dispositivos. Exemplificar os 
dois métodos: convencional e em computação em nuvem.
Com as figuras organizadas, explicar:
n O primeiro método será o convencional. Mostrar que um documento criado no computador, para ser visualizado em outros 
equipamentos, terá que utilizar mídias como CD, Pendrive, e-mail, cartão de memória, havendo nesse processo um risco de 
duplicidade, perda do arquivo, incoerência entre versões.
n No segundo método, usando a computação em nuvem, não será necessário utilizar nenhum tipo de mídia física de 
armazenamento, basta utilizar serviços de computação em nuvem. Dessa forma, através do compartilhamento, arquivos 
poderão ser visualizados e alterados em qualquer dispositivo, a qualquer momento ou em qualquer lugar.

n Explicar alguns serviços da computação em nuvem e suas funcionalidades:
(iCloud, Google Drive, Dropbox, Evernote, Copy, OneDrive, etc)
Contextualizar a importância da utilização da Computação em Nuvem, informar que da mesma forma que é possível criar 
pastas, renomear, copiar, colar, nos gerenciadores de programas instalados nos computadores é possível fazer da mesma 
forma em nuvem. A diferença é que em nuvem, a segurança e as possibilidades de compartilhamento das informações se 
tornam maiores.

ENCERRAMENTO
n Discutir sobre suas funcionalidades e aplicabilidade no cotidiano, com foco no mercado de trabalho. Como a computação 
em nuvem pode melhorar/auxiliar em sua rotina, pessoal e profissional? 
E que riscos podem existir na utilização deste dispositivo?
Exemplifiquem ambas as possibilidades (auxílio e risco)

9
identidade
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Imprimir 2 cópias dos símbolos que representam documentos de texto, Planilhas, Musicas, Fotos e Vídeos;
n Imprimir a imagem de um PC, um Tablet/Smartphone e um notebook;
n Fita crepe ou gomada;
n Quadro ou flipchart para explicação.

n Atualizar-se sobre internet e sobre os sites de fóruns sobre o tema.
n Criação de uma conta da turma no Google para demonstração do uso da computação em nuvem. 
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FIGURAS PARA A OFICINA 9
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aneXo
ExEMPlO OFICINA 9

MODELO CONVENCIONAL

MODELO COMPUTAÇÃO EM NUVEM
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TEMA

OBJETIVOS n Compreender a utilização do e-mail.
n Criar uma conta de e-mail com perfil profissional.

IDENTIDADE DIGITAL

TEMPO

10’

20’

40’

20’

10’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar fazendo uma retrospectiva da aula anterior, sobre a Computação em Nuvem. A partir deste contexto, refletir com 
os jovens a importância da identidade digital, comparando o endereço virtual com físico (rua, bairro, cidade, CEP). Explicar a 
sigla E-MAIL: do inglês, abreviatura de Electronic (eletrônico) + MAIL (correio).

DESENVOLVIMENTO
n Sondar com os jovens quem já possui conta de e-mail e solicitar que eles escrevam no quadro;
Fazer uma reflexão sobre como deve ser um e-mail profissional. Cada jovem avaliará se os e-mails estão dentro dos padrões.

n Solicitar que os jovens criem um e-mail profissional. Sugerir: nome.sobrenome@, nome.abreviação do sobrenome@. 
Lembrar aos jovens que anotem as informações da criação da conta e reforçar a importância de mantê-las seguras.

Apresentar o layout padrão dos principais provedores (escolha um para demonstração):
Explicar ajustes e configurações como: encaminhamento, assinatura, resposta automática; Sobre o Cc e o Cco:

n Cc é uma abreviação de com cópia. Se, em uma mensagem, você adicionar o nome de um destinatário nesta 
caixa, uma cópia da mensagem será enviada a esse destinatário e o nome do destinatário ficará visível para os 
outros destinatários da mensagem.
n Cco é a abreviação de com cópia oculta. Se, em uma mensagem, você adicionar o nome de um destinatário nesta 
caixa, uma cópia da mensagem será enviada a esse destinatário e o nome do destinatário não ficará visível para os 
outros destinatários da mensagem. Se a caixa Cco não estiver visível quando uma nova mensagem for criada, você 
poderá adicioná-la.

Pedir aos jovens que realizem a troca de mensagens entre eles e o educador, abordando a importância dessa ferramenta para 
o mundo do trabalho.

ENCERRAMENTO
Solicitar que os jovens realizem a reflexão do aprendizado referente ao tema de identidade, disponível nas últimas páginas 
do caderno do participante. Deverá ser entregue na próxima oficina.

10
identidade
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computador com internet
n Projetor de imagem (Datashow);

n Atualizar-se sobre internet. Sugestões de sites: www.olhardigital.com.br, www.tecmundo.com.br 
n E os sites de fóruns sobre o tema.

PROJETO DE VIDA
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TEMA

OBJETIVOS n Fortalecer o tema Projeto de Vida.
n Facilitar a elaboração/organização de metas para alcançar objetivos;
n Reforçar as técnicas de digitação usando o e-mail.

ENCONTRO MARCADO

TEMPO

5’

15’

50’

40’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher os jovens fazendo o seguinte comentário: estamos vivenciando um novo tema (Projeto de Vida) que possibilitará a 
reflexão e a projeção do seu “EU”. 
Na oficina de hoje, vamos conhecer um pouco destas reflexões, a partir da perspectiva de um ícone das Tecnologias – Steve Jobs.

DESENVOLVIMENTO
n Apresentar o vídeo: Steve Jobs - Discurso Stanford 2005
 http://www.youtube.com/watch?v=aDLj9s_GF3A – (acesso em 27/03/2014)
O que vocês identificaram sobre projeto de vida no vídeo?
Anotar ideias centrais e provocar relatos sobre o que eles tem visto nas áreas de DPS e CRT, e o que tem a ver com as reflexões 
que eles tem feito sobre seus próprios Projetos de vida.

n Distribuir aos jovens os relógios anexos e um lápis ou caneta. Pedir que escrevam seu próprio nome no cabeçalho da página.
Solicitar que os jovens caminhem pela sala e marquem um encontro para cada hora. Informar que devem ser marcados 
encontros no horário do turno do projeto, envolvendo exatamente 6 horas. Por exemplo: Entre 7h as 12h para turma da 
manhã ou entre 13h as 18h para turma da tarde. Cada pessoa se apresentará a alguém e marcará com ela um encontro. 
Ambas devem então escrever o nome uma da outra, na folha do relógio, no espaço da hora combinada. 
OBS: É necessário número par de participantes. Caso não tenha, o educador deverá participar. Quem já tiver preenchido 
todos os horários deve sentar-se, para que fique mais fácil completar as agendas. Quando todos tiverem marcado as horas, 
começar a atividade.
Informar as horas, por exemplo, “9 horas”. Cada um deve procurar o par com quem marcou o encontro às 9 horas e conversar 
sobre a primeira pergunta. Ao final da discussão, indicar outra hora para troca de duplas. Informar a pergunta 2. Liberar de 3 
a 5min para cada encontro. 
Perguntas: 

1. O que quero Ser?
2. Quais as condições que já tenho para o meu objetivo? 
3. Quais as condições que preciso adquirir para REALIZAR SONHO?
4. O caso do vídeo é um caso de sucesso? 
5. Você se identificou em algo do vídeo?
6. Você administra seu tempo? Consegue identificar em quanto tempo seu objetivo vai ser alcançado? Qual a 
possibilidade de mudar sua meta/objetivo durante o processo?

DESENVOLVIMENTO 2

Solicitar aos jovens que retornem aos seus lugares, liguem os computadores, abram seus e-mails e respondam as 3 
primeiras perguntas. Em seguida, enviar para alguns colegas da sala. Ao final, perguntar à turma: como vocês se sentiram ao 
compartilhar suas metas e desejos com o grupo? Pedir que a atividade seja enviada para o educador.

ENCERRAMENTO
Informar que eles deverão elaborar e apresentar um Álbum Digital, que represente seu projeto de vida. Esse álbum deverá 
ser registrado em um vídeo com fotos, música e será apresentado até o final da semana de Projeto de Vida.
Essa produção será feita extraclasse.

1
projeto de vida

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS MATERIAIS NECESSÁRIOS

n Um relógio de papel com os 
números bem destacados sendo 1 
para cada participante (anexo)
n Canetas ou lápis (1 para cada 
participante)

n Vídeo: Steve Jobs - Discurso 
Stanford 2005
n Computador ou DVD para 
apresentação do vídeo; Caixa de som 
ou kit multimídia de boa qualidade.

n Estudo sobre projeto de vida. Desenvolvimento de profissionais 
na área de tecnologia.
n LINK CRT – Oficina Administrando o Tempo e as Finanças
n Podem ser projetadas as perguntas, para facilitar a compreensão. 
n Utilizar o e-mail como ferramenta para a produção do texto. Tirar 
dúvidas quanto ao uso do teclado, mouse e ergonomia.
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ANExO OFICINA 1
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TEMA

OBJETIVOS n Refletir sobre os projetos de vida, metas e visões de futuro.
n Contribuir com a elaboração do Projeto de Vida.
n Facilitar o aprendizado das ferramentas iniciais de processador de textos.

ENTREVISTA COMIGO DAqUI A 10 ANOS – Processador de Textos

TEMPO

20’

40’

30’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher os jovens, com um ambiente silencioso e com pouca iluminação ao som de uma música de relaxamento. 
Convidar o grupo a fazer uma “viagem” dez anos adiante, pensando em como gostaria de estar, que sentimentos isso traz, etc. 

DESENVOLVIMENTO
n Solicitar voluntários para falar a turma como se viu no futuro, que reflexões fez, se conseguiu realizar seus sonhos ou se 
mudou suas metas no caminho... Concluir a atividade pedindo aos jovens que retornem aos seus lugares.

n Solicitar que os jovens liguem os computadores, abram o processador de textos. Em seguida pedir que digitem seu nome na 
parte superior da página e as seguintes frases abaixo:
TOMANDO DECISÕES HOJE EM RELAÇÃO:
1. ao mercado de trabalho
2. ao meu tempo livre
3. a minha religião (se tiver)
4. a minha família
5. aos meus amigos
6. ao meu namorado / namorada
7. a minha comunidade.

n Informar que as respostas deverão ser direcionadas ao projeto de vida. O que faço ou posso fazer AGORA em relação a isso?

ENCERRAMENTO
Solicitar à turma que envie para o educador por e-mail essa atividade.

2
projeto de vida

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Música de relaxamento
n Caixa de som ou kit multimídia de boa qualidade.

n Estudo sobre projeto de vida. Desenvolvimento de profissionais na área de tecnologia. 
n LINK: PROJETO DE VIDA TRANSDISCIPLINAR – OFICINA 2 PV DPS

INTEGRAÇÃO
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TEMA

OBJETIVOS n Destacar a importância do trabalho em equipe no mercado de trabalho.
n Facilitar a compreensão acerca do conteúdo de Processador de textos: Barras de ferramentas, 
teclados e suas funções, criar um novo documento, seleção de textos, correção ortográfica, salvar.

PROCESSADOR DE TEXTO

TEMPO

30’

70’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher os jovens fazendo o seguinte comentário: estamos iniciando um novo tema (Integração) que possibilitará a 
reflexão sobre inter-relação entre ferramentas e a criação de modelos diversos, utilizados no cotidiano das pessoas e no 
mundo do trabalho. 
Em seguida convidar o grupo para a Vivência da Calha:
Dividir a turma em duas filas com o mesmo número de jovens e colocar um balde após os últimos das filas. Distribuir um 
pedaço de cartolina para cada um e entregar uma bolinha (que pode ser feita de fita adesiva ou ping-pong) para cada fila. 
Lançar o desafio ao grupo: Cada fila deverá conduzir a bolinha até o balde utilizando apenas os pedaços de cartolina no 
tempo mínimo de 30 segundos.
Regras:

n O balde não pode ser tocado por ninguém;
n Nenhum participante poderá mover-se enquanto estiver com a bolinha; 
n Caso a bolinha caia, iniciar novamente.

Reflexão: 
O que sabemos sobre o novo tema integração? O que este tema tem a ver com o mundo do trabalho? Percepção, trabalho em 
equipe, disciplina e adaptação. Correlacionar essa atividade com o mercado de trabalho e as TICs.

DESENVOLVIMENTO 
n Exibir o CONTRATO DE CONVIVÊNCIA no datashow para aplicação prática da atividade. Perguntar: o que é isso? 
Quando foi elaborado? 
Solicitar a digitação do documento. 
Apresentar as diversas barras de ferramentas existentes, principalmente as que dizem respeito a abrir um documento, 
teclados e suas funções, criar um novo documento, seleção de textos, correção ortográfica, salvar, etc.;
Solicitar que os jovens realizem uma autoavaliação do CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. Utilizar o mesmo documento da 
atividade anterior (nova página).
Aspectos a serem abordados: Como você se percebe diante o contrato? Onde estou condizendo com a proposta e em que 
preciso melhorar?
Enviar para o educador por e-mail, para registro.

ENCERRAMENTO
n Levantar com a turma melhor forma de revisão das oficinas. Sugestões: Escolha de um jovem na oficina seguinte; Sorteio 
com o número da chamada; Escolha pelo educador pelo jovem que menos participou...

1
integração
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Um pedaço de cartolina, 15cm x 50cm, (1 para cada participante);
n 2 bolinhas (ping-pong ou de fita adesiva bem redonda);
n Contrato de convivência da turma.

n Estudo sobre processadores de texto
n Contextualizar o uso do software livre e software prioritário. Solicitar a digitação em outro processador de texto (word, writer ou docs)
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TEMA

OBJETIVO n Apresentar e refletir com os jovens sobre os conteúdos de processador de textos (ferramentas: 
localizar e substituir palavras, recortar, copiar e colar, formatação de parágrafo, alinhamento e 
salvar como (com senha)

PROCESSADOR DE TEXTO

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar com a revisão: Que ferramentas utilizamos na oficina anterior?

DESENVOLVIMENTO 
n Solicitar que os jovens iniciem a digitação do texto de CRT “INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS SETORES DE UMA EMPRESA” 
para a devida utilização das ferramentas, abrir espaço para as normas técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas.
Facilitar o conteúdo das ferramentas: 

n Localizar e substituir palavras, recortar, copiar e colar, formatação de parágrafo, alinhamento e salvar como 
(com senha); 
n Ferramentas de formatação: Fonte, espaçamento, efeitos, recuo, entre linhas, desfazer/refazer.

ENCERRAMENTO
n Avaliação da oficina: Quais os conhecimentos obtidos na oficina?

2
integração
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Texto de CRT “INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS SETORES DE UMA EMPRESA”;
n Manual / dicas das normas técnicas da ABNT

n Estudo sobre processador de textos;
n LINK CRT – OFICINA 1: INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS SETORES DE UMA EMPRESA;
n Leitura e teste de formatação para o texto de CRT.
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TEMA

OBJETIVO n Apresentar e refletir com os jovens acerca dos conteúdos de processador de textos: Colunas, 
Letra Capitulada, Bordas e Sombreamentos, marcadores e numeração, maiúsculas e minúsculas 
e formatação de figuras/Objetos.

PROCESSADOR DE TEXTO

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar com a revisão: Que ferramentas utilizamos na oficina anterior?

DESENVOLVIMENTO 
n Solicitar aos jovens que digitem e formatem o texto: Descrição das Funções das Comissões de Trabalho (anexo). 
Propor que na atividade, incluam as seguintes ferramentas:
Colunas, Letra Capitulada, Bordas e Sombreamentos, marcadores e numeração, maiúsculas e minúsculas. Formatar 
figuras / Objeto.

ENCERRAMENTO
n Avaliação da oficina: Quais os conhecimentos obtidos na oficina?

3
integração
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Descrição das Funções das Comissões de Trabalho – Caderno do participante.

n Estudo sobre processador de textos;
n Leitura e teste de formatação para o texto Interdependência entre os setores de uma empresa de CRT.
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aneXo
DESCRIÇÃO DAS 
FUNÇõES DAS 
COMISSõES DE TRAbAlhO
Comissão de Acolhida
> Dar boas-vindas aos visitantes e novos alunos (caso ocorra alguma nova matrícula após o início das aulas);
> Recepcionar e apresentar o núcleo para visitantes;
> Agradecer a visita de parceiros e demais visitantes.

Comissão de Logística
> Cuidar do armazenamento do material utilizado nas oficinas;
> Colaborar com a distribuição de lanches;
> Alertar os colegas sobre o cuidado necessário com a manutenção dos equipamentos e materiais do núcleo;
> Colaborar com os educadores na ambientação da sala para as atividades das oficinas;
> Colaborar nas tarefas diárias do setor administrativo do núcleo.

Comissão de Comunicação e Eventos
> Definição de agendas de eventos promovidos pelas turmas e pela equipe do núcleo;
> Elaborar lista de aniversariantes e organizar eventos de comemoração de aniversariantes do mês;
> Colaborar com a equipe no planejamento e organização dos eventos de apresentação de produtos;
> Elaborar e enviar convites para eventos e carta de agradecimento para voluntários e convidados (Tema 
Identidade, oficinas de sexualidade, drogas, etc);
> Identificação dos jovens faltosos com a colaboração dos educadores;
> Colaborar com a equipe fazendo contato com jovens faltosos convidando-os para retomar as atividades 
no núcleo.

Comissão de Avaliação
> Colaborar com os educadores e a coordenação na aplicação de instrumento de avaliação de atividades e 
ao final de cada tema;
> Promover momentos de avaliação com os colegas visando melhorar o trabalho do núcleo.
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TEMA

OBJETIVO n Apresentar e refletir com os jovens sobre os conteúdos de processador de textos: Cabeçalho e 
rodapé, quebra, nº de páginas, data e hora e símbolos, tabulação e parágrafos.

PROCESSADOR DE TEXTO

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar com a revisão: Que ferramentas utilizamos na oficina anterior?

DESENVOLVIMENTO 
Solicitar a digitação do texto de CRT: 10 dicas para trabalhar em grupo (anexo).
Utilizar no texto as seguintes ferramentas: 
n Cabeçalho e rodapé, quebra, nº de páginas, data e hora e símbolos, tabulação e parágrafos. 

ENCERRAMENTO
n Refletir sobre: 
 Como o processador de texto auxiliou no processo de construção?
 Maiores erros na utilização da ferramenta.
 Levantar com os jovens os conhecimentos obtidos na oficina.

4
integração
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Texto: Descrição das Funções das Comissões de Trabalho – Caderno do participante (CRT)

n Estudo sobre processador de textos;
n LINK CRT- 10 dicas para trabalhar em grupo, Relacionamento Profissional também exige esforço ou Tipos de cultura empresarial 
n Leitura e teste de formatação para o texto de CRT.
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10 DICAS PARA 
TRAbAlhAR EM GRUPO 1
Atire a primeira pedra quem nunca brigou com um colega de trabalho, perdeu um cliente por falhas 
na comunicação da equipe ou mesmo sentiu falta de comprometimento entre os profissionais da 
mesma área ou setor.

No livro Os 5 desafios das equipes, o autor Patrick Lencioni traz uma fábula sobre liderança que mostra 
quais os ingredientes necessários para as equipes trabalharem de forma efetiva. Segundo ele, “O 
trabalho em equipe nada mais é do que o ato de praticar um pequeno conjunto de princípios durante 
um longo período de tempo. 

O sucesso não é uma questão de dominar teorias sutis e sofisticadas, mas de abraçar o senso comum 
com níveis incomuns de disciplina e persistência. Ironicamente, as equipes têm sucesso porque são 
excessivamente humanas. Ao reconhecerem as imperfeições inerentes à sua condição humana, os 
integrantes das equipes funcionais superam as tendências naturais que fazem com que confiança, conflito, 
comprometimento, responsabilidade e foco nos resultados se transformem em coisas tão ambíguas”. 

Mas como lidar com as adversidades do dia-a-dia e formar uma equipe confiante, comprometida com os 
resultados e unida em prol dos mesmos objetivos? O site português SuperEmprego, do portal SAPO, listou 
algumas dicas práticas para trabalhar bem em grupo, que reproduzimos abaixo. Confira!

Seja paciente - Nem sempre é fácil conciliar opiniões diversas, afinal “cada cabeça, uma sentença”. Por 
isso é importante que você seja paciente e pense antes de falar. Procure expor os seus pontos de vista com 
moderação e ouça o que os outros têm a dizer. Respeite sempre os colegas, mesmo que não esteja de 
acordo com as opiniões deles.

Aceite as ideias dos outros - Muitas vezes é difícil aceitar ideias novas ou admitir que não temos razão; mas 
é importante saber reconhecer que a ideia de um colega pode ser melhor do que a nossa. Afinal de contas, 
mais importante do que o nosso orgulho é o objetivo comum que o grupo pretende alcançar.

Não critique os colegas - Podem surgir conflitos entre os colegas de grupo, mas é muito importante não 
deixar que isso interfira no trabalho. Avalie as ideias da pessoa, independentemente daquilo que achar dela. 
Critique as ideias, nunca a pessoa.

Saiba dividir - Ao trabalhar em grupo, é importante dividir tarefas. Não parta do princípio de que é 
o único que pode e sabe realizar uma determinada tarefa. Se isso fosse verdade, o trabalho não seria 
“em grupo”, seria individual, concorda? Partilhar responsabilidades e informação é fundamental para o 
sucesso da equipe.

1 Fonte: Camila Micheletti
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10 DICAS PARA TRAbAlhAR EM GRUPO

Trabalhe - Não é por trabalhar em grupo que você deve relaxar nas suas obrigações. Dividir tarefas 
é uma coisa, deixar de trabalhar é outra completamente diferente. Colabore com a sua parte e verá o 
resultado no final. 

Seja participativo e solidário - Procure dar o melhor de si e ajude os seus colegas sempre que necessário. 
Da mesma forma, você não deverá se sentir constrangido quando também precisar de auxílio. 

Dialogue - Quando você se sentir desconfortável com alguma situação ou função que lhe tenha sido 
atribuída, é importante que explique o problema, para que seja possível alcançar uma solução que agrade a 
todos e não sobrecarregue ninguém.

Planeje - Quando várias pessoas trabalham em conjunto, é natural que alguns se dispersem; por isso o 
planejamento e a organização são ferramentas importantes para que o trabalho de grupo seja eficiente e 
eficaz. É importante fazer o balanço entre as metas a que o grupo se propôs e o que conseguiu alcançar no 
tempo previsto. 

Aceite a ideia do erro - Quando todas as barreiras já foram ultrapassadas e o grupo é muito coeso 
e homogêneo, existe a possibilidade de se tornar resistente a mudanças e a opiniões discordantes. É 
importante que a equipe ouça opiniões externas e que aceite a ideia de que pode errar.

Aproveite - afinal o trabalho em grupo acaba sendo uma boa oportunidade de conviver mais de perto com 
os seus colegas, conhecê-los melhor e também de aprender com eles. Boa sorte!
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TEMA

OBJETIVO n Apresentar e refletir com os jovens sobre o conteúdo de TABELA, no Processador de Textos.

PROCESSADOR DE TEXTO

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar com a revisão: Que ferramentas utilizamos na oficina anterior?

DESENVOLVIMENTO 
Solicitar a criação completa, com tabelas e textos, do Modelo de Projeto para o produto do tema. 

Utilizar na atividade as seguintes ferramentas:
n Tabela, criando, movimentando, editando o tamanho da linha e coluna, mesclando, formatando...

ENCERRAMENTO
n Reflexão: Como o processador de texto auxiliou no processo de construção?
Feedback: Maiores erros na utilização da ferramenta.
Levantar com os jovens os conhecimentos obtidos na oficina.

5
integração
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Formulário de Projeto – Caderno do participante (DPS) 

n Estudo sobre processador de textos;
n Leitura e teste de formatação para o modelo de projeto, apresentado em DPS.
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formulÁrio de ProJeto

1 TÍTULO 

2  PARCEIROS (Com quem?)

3  JUSTIFICATIVA (Por quê?)

4  OBJETIVO (Para que?)

5  PÚBLICO-ALVO (A quem se destina?)

6 PLANO DE AÇÃO (Atividades)

Atividade
MÊS/DIA

6.1

6.2

6.3

6,4

6,5

6,6

6.7

7 LOCAL (Onde?)
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formulÁrio de ProJeto

8 RECURSOS NECESSÁRIOS (Quanto custará?)

Discriminação da despesa Vr. R$ Total R$

9 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (Como será feita)

JOVEM/EQUIPE:

NÚCLEO:                                                           

TURMA:           

DATA:
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TEMA

OBJETIVO n Propor atividade desafiadora para que os jovens exercitem seus conhecimentos em 
processador de textos.

PROCESSADOR DE TEXTO - FORMATAÇÃO

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Perguntar aos jovens se estão seguros quanto a utilização do processador de texto, o que acharam mais interessante, o que 
foi novidade. 

DESENVOLVIMENTO 
Apresentar uma pequena história de um restaurante fictício cujo cardápio precisa ser atualizado.
DESAFIO: Solicitar aos jovens que criem um novo cardápio para o restaurante, utilizando todos os conteúdos já 
abordados.
Exemplos: Formatações de fonte, cores, tabulação, parágrafos, colunas, letras capituladas, figuras, alinhamentos.

ENCERRAMENTO
Refletir: 
n Como o processador de texto auxiliou no processo de construção?
n Como utilizar essa mesma ferramenta em outras situações do Mundo do Trabalho?
Feedback: Colocar para os jovens os principais erros na utilização da ferramenta de processador de texto.

6
integração
oficina

ORIENTAÇÕES

n Elaborar uma história com detalhes para o desafio: criar um cardápio.
n Estudo sobre processador de textos
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TEMA

OBJETIVO n Facilitar a compreensão das ferramentas de processador de textos na criação do 
ORGANOGRAMA

PROCESSADOR DE TEXTO: ORGANOGRAMA

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Perguntar o que eles compreenderam do assunto organograma, abordado em CRT. Anotar ideias centrais.
Provocar: Vocês seriam capazes de montar um organograma usando o processador de texto?

DESENVOLVIMENTO 
DESAFIO: Solicitar aos jovens a criação do organograma da escola, buscando identificar o CDD nessa estrutura. (Núcleo 
gestor, Coordenação pedagógica, projetos, Educadores, etc...)

ENCERRAMENTO
Refletir: 
n Como o processador de texto auxiliou no processo de construção?
Feedback: Maiores erros na utilização da ferramenta.
Levantar com os jovens os ferramentas utilizadas e os aprendizados obtidos na oficina.

7
integração
oficina

ORIENTAÇÕES

n Estudo sobre processador de textos;
n LINK CRT: OFICINA 2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - ORGANOGRAMA
n Leitura e teste de formatação para o texto de CRT.
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TEMA

OBJETIVO n Fortalecer o conhecimento das ferramentas de processador de textos com o Desafio 
ORÇAMENTO DA EMPRESA

PROCESSADOR DE TEXTO: DESAFIO I

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Perguntar aos jovens: alguém sabe o que é uma folha de orçamento? Alguém já solicitou? Qual sua finalidade ou utilidade? 
Das ferramentas que já estudamos, quais as que seriam necessárias para a criação de uma?

DESENVOLVIMENTO 
DESAFIO: Apresentar uma folha de orçamento (anexo) e solicitar a criação de uma semelhante, para uma empresa fictícia.

ENCERRAMENTO
Refletir: 
n Como o processador de texto auxiliou no processo de construção?
Feedback: Maiores erros na utilização da ferramenta.
Levantar com os jovens os ferramentas utilizadas e os aprendizados obtidos na oficina.

8
integração
oficina

ORIENTAÇÕES

MATERIAL NECESSÁRIO

n Estudo sobre processador de textos;
n Elaborar uma história com detalhes para o desafio: criar uma folha de orçamento.

n Exemplo anexo.
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aneXo
eXemPlo da ofiCina 8

em baixa 
qualidade. 
vamos 
substituir?
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TEMA

OBJETIVO n Fortalecer o conhecimento das ferramentas de processador de textos com o Desafio NOTA FISCAL

PROCESSADOR DE TEXTO: DESAFIO II

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Solicitar voluntários para descrever o desafio da aula anterior. Qual o grau de dificuldade vivenciado? 
Explicar que na oficina de hoje, eles continuarão a instrumentalizar sua empresa fictícia.

DESENVOLVIMENTO 
DESAFIO: Apresentar uma NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NFE (anexo), explicando que esse é o procedimento atual de emissão 
e solicitar que criem uma NFE para a empresa fictícia.

ENCERRAMENTO
Refletir: 
n Como o processador de texto auxiliou no processo de construção?
Feedback: Maiores erros na utilização da ferramenta.
Levantar com os jovens os ferramentas utilizadas e os aprendizados obtidos na oficina.

9
integração
oficina

ORIENTAÇÕES

MATERIAL NECESSÁRIO

n Estudo sobre processador de textos;
n Leitura e teste de formatação para a NFE.

n Exemplo anexo.
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eXemPlo da ofiCina 9
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TEMA

OBJETIVO n Fortalecer o conhecimento das ferramentas de processador de textos com 
o Desafio PLANO DE NEGÓCIO

PROCESSADOR DE TEXTO – PLANO DE NEGÓCIO

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Lembrar a turma os dois desafios anteriores e perguntar qual a importância deles em um negócio. 
Perguntar se algum jovem conhece um plano de negócio. Se sim, qual sua importância? (Se não, deverá explicar o que é e 
para que serve)

“Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito 
os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para 
que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as 
incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir 
seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado.” – SEBRAE SP

DESENVOLVIMENTO 
DESAFIO: Apresentar um plano de negócio e solicitar que criem um semelhante, seguindo os mesmos procedimentos dos 
desafios anteriores. Não há a necessidade de preenchê-lo, apenas criar o formulário.

ENCERRAMENTO
Refletir: 
n Como o processador de texto auxiliou no processo de construção?
Feedback: Maiores erros na utilização da ferramenta.
Levantar com os jovens os ferramentas utilizadas e os aprendizados obtidos na oficina.

Solicitar voluntário para responder ao seguinte questionamento: O que esse grupo de oficinas contribuiu para uma melhor 
compreensão do tema Integração?

Solicitar ainda, que os jovens realizem a reflexão do aprendizado referente ao tema de Integração, que está disponível nas 
últimas páginas do Caderno do Participante, para entregar na próxima oficina.

10
integração
oficina

ORIENTAÇÕES

MATERIAL NECESSÁRIO

n Estudar sobre processador de textos;
n Ler e testar as formatações para o Plano de Negócio.
n LINK CRT: Correlacionar o plano de negócio com o conteúdo trabalhado em CRT no tema Integração.
n Estudar sobre PLANO DE NEGÓCIO.

n Exemplo Plano de Negócio anexo
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Plano de negÓCio 2
(VERSÃO SIMPLIFICADA)

Nome da empresa:

Nome(s) do(s) 
proprietário(s):

1) EMPREENDIMENTO PROPOSTO

1.1) Objeto do empreendimento:

A empresa
 
tem por objetivo principal 

1.2) Metas estabelecidas:

Alcançar faturamento de R$    até         /         /         
Obter uma lucratividade de %
Obter um lucro por sócio de R$

2) ASPECTOS MERCADOLÓGICOS

2.1) Descrição dos produtos:

Os principais produtos e/ou serviços da empresa serão:

1.

2.

3.

2 Elaborado pela educadora Angela Cristiani, de Contexto das Relações do Varejo – CRV do programa ESCOLA SOCIAL DO VAREJO.
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Plano de negÓCio
CONTINUAÇÃO

2.2) Vantagens competitivas:

Discriminação Meu produto Concorrente

Preço de venda e/ou custo

Qualidade das matérias-primas 
ou produtos

Serviços ou conveniências

Localização ou PDVs

Reputação da empresa, 
do produto ou dos sócios

Métodos de venda

Horários de funcionamento

Pessoas (funcionários )

Outros
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Plano de negÓCio
CONTINUAÇÃO

2.3) Concorrentes:

Nome Pontos fortes Pontos fracos
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Plano de negÓCio
CONTINUAÇÃO

2.4) Parceiros:

Nome Produtos Serviços
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Plano de negÓCio
CONTINUAÇÃO

2.5) Clientes:

2.5.1) Perfil:

Principais aspectos para definição do perfil a serem considerados:

Onde moram e/ou trabalham: 
 
 

Aspectos econômicos (quanto ganham ou quanto dispõem para gastar): 

 
 

Faixa etária (crianças, adolescentes, adultos, etc.)¬¬¬:
 
 

Sexo (% masculino / % feminino):
 

 

Aspectos culturais (religião, família, profissão, etc.):
  

Aspectos físicos (altura, peso, etc.):
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Plano de negÓCio
CONTINUAÇÃO

2.5.2) Potencial de mercado:

Com esse perfil, a quantidade de clientes potenciais na região de atuação do 
empreendimento é           . 
Cada cliente pode comprar o equivalente a R$    no período de 
   (dia/semana/mês).

3) MARKETING

Principais estratégias que você vai utilizar para que seus produtos cheguem e 
satisfaçam os clientes:

1.

2.

3.
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Plano de negÓCio
CONTINUAÇÃO

4) PESSOAL-CHAVE E RESPONSABILIDADES

Nome da pessoa Posição Responsabilidades
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Plano de negÓCio
CONTINUAÇÃO

5) A EMPRESA

5.1- Quem somos:

5.2- Nossos valores:

5.3- Nossa missão:

5.4- Nossa visão:

COMUNICAÇÃO
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TEMA

OBJETIVOS n Enfatizar a importância da COMUNICAÇÃO não verbal.
n Apresentar o conteúdo sobre MALA DIRETA

MALA DIRETA

TEMPO

10’

20’

10’

60’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher os jovens fazendo o seguinte comentário: estamos iniciando um novo tema (Comunicação) que possibilitará a 
reflexão sobre os diversos tipos de comunicação no mundo do trabalho. 
Refletir com a turma sobre a linguagem empresarial; o não uso de gíria e o cuidado na organização dos meios de 
comunicação, usando a tecnologia. Convidar a turma para a atividade seguinte.

DESENVOLVIMENTO1: Desafio de comunicação
n Solicitar que a turma se reúna em grupos de 5 componentes.  Em seguida, exibir o texto: Traduzindo a Gíria (anexo) e 
solicitar 01 voluntário para realizar a leitura. 
Após a leitura, lançar o desafio para os jovens: Eles deverão redigir, usando o processador de texto, uma carta com o mesmo 
assunto do texto lido anteriormente, sem usar gírias.

Iniciar uma discussão sobre a mensagem e as distorções verificadas durante a atividade. Correlacionar com a cadeia de 
processos dentro da rotina do ambiente de trabalho. Contextualizar o uso da mala direta.
Explicar de maneira gradativa, o que é e como usar corretamente a MALA DIRETA.
n Conceito: permite criar um documento que atenda a exigências e possa ser enviado para vários contatos com informações 
pessoais exclusivamente predefinidas. 
n Tipos: Etiquetas ou Envelopes; Cartas e Modelos, mensagens de e-mail, cupons numerados.

DESENVOLVIMENTO²: Convidar a turma para o seguinte DESAFIO: 
Enviar aos 4 clientes devedores da empresa XPTO uma carta de cobrança que informe o nome do devedor, quantidade de 
parcela atrasada, o valor devido e a data de vencimento no texto abaixo:

n Prezado Sr.(a) XX,
Até a presente data não consta em nossos registros a quitação da XXª parcela, cujo valor é de R$ XX 
vencida desde XX.
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

ENCERRAMENTO
Em círculo, nas próprias cadeiras, uma palavra sobre a oficina de hoje.

1
comunicação

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Projetor de imagem (datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade);
n Texto: DESAFIO: TRADUZINDO A GÍRIA (anexo)

n Estudar sobre os diversos meios de comunicação (Material de DPS)
n Estudar sobre MALA DIRETA
n Alinhar com um Educador de TIC de qualquer outro núcleo para uma vídeo conferência que deverá acontecer na oficina 5.
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deSaFIo
TRADUZINDO A GÍRIA 
Uma das nossas educadoras pediu à sua filha adolescente que redigisse uma carta a uma 
instituição solicitando o uso de espaço para realizar um filme. Veja o resultado:

A essa altura, você já sabe que a linguagem empresarial não comporta o uso de gíria. Que tal, 
então, enfrentar um pequeno desafio, que vai mostrar o quanto você assimilou tudo que vimos 
sobre correspondência empresarial? – Redija, abaixo, uma carta sobre o mesmo assunto, só que... 
sem usar gírias.

Gostaria de pedir à galera daí, um espaço pra eu e minha turma organizar um filme que tamo 
a fim de fazer.  A gente soube que vocês tem um lugar maneiro pra gente realizar essa parada, 
queríamos saber se tá tudo beleza de fazer o filme aí... 

Nem vamos usar o lugar vários dias, apenas um pra umas cenas do filme, coisa básica, só 
que deve ser por um dia todo, tão ligados?! A gente acha que não vai precisar de nada além do 
espaço, mas se vocês puderem liberar algo aí que achem que podemos usar no nosso filme, seria 
massa pra gente. Até porque, ainda tamo resolvendo a bronca de arranjar patrocínio e tals, que 
ta muito difícil, sacas?! E sem patrocínio, nenhuma grana pra poder fazer o filme, aí é lasca. 

Agora, se não der pra desenrolar isso pra gente, ainda assim, valeu!  Foi mal se rolou alguma 
bronca com esse pedido, beleza?!  Falou, manos. 
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TEMA

OBJETIVOS n Demonstrar a importância da COMUNICAÇÃO não verbal.
n Apresentar o conteúdo sobre Blogs.
n Estimular a criação do Blog da turma.

BLOG - PESqUISA

TEMPO

15’

90’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher os jovens com o vídeo: “THIS SIDE UP”  
https://www.youtube.com/watch?v=BCC7rFxo6QA (acessado em 16/04/14)
Discutir: o que foi identificado no vídeo?   
Estabelecer correlações entre a geração anterior e sua dificuldade no uso das tecnologias e a forma como os jovens lidam com 
essas “dificuldades”.

DESENVOLVIMENTO
Perguntar para a turma o que eles sabem sobre BLOG:

n O que são blogs? Quais os mais famosos? Você gostaria de ter um? O que você publicaria em seu blog? 
Essas Perguntas devem ser feitas para facilitar a compreensão do assunto.

Solicitar que pesquisem sobre BLOG e guardem as pesquisas (em email, pendrive...).

Sugerir a elaboração do blog da turma. Explicar a necessidade do registro fotográfico das atividades, cuidado com imagens 
e textos publicados. O blog será informado à coordenação nacional e financiadores. Supervisionar para que tenha um efeito 
positivo. O blog pode ser utilizado como o jornal da turma.

2
comunicação

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computadores com acesso à internet para as pesquisas;
n Projetor de imagem (datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade)

n Estudar sobre os diversos meios de comunicação e os destaques profissionais na área de tecnologia;
n Estudar sobre BLOG, como criar e principais cuidados. Blogspot, webnode, wix, wordpress;
n Alinhar com um Educador de qualquer outro núcleo para uma vídeo conferência que deverá acontecer na oficina 5.
n Os jovens deverão guardar as pesquisas para serem utilizadas em um outro momento;  
n BLOG: Solicitar um encontro da turma para decisão do conteúdo, divisão por temas e equipes, etc;
n Solicitar que os jovens registrem todos os momentos da criação do Blog.
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TEMA

OBJETIVOS n Iniciar a produção do Blog da turma.
n Estimular o planejamento, compartilhamento de funções e responsabilidades para a 
criação do blog.

BLOG - PRODUÇÃO

TEMPO

15’

35’

55’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar com perguntas sobre a produção. 
Contribuir com ideias sobre o que deve ser adicionado, agenda da turma, dicas, inserção, quadro de funcionário do mês 
(jovens destaques por não faltar, participação, etc.), registro fotográfico das atividades, dicas de vestimenta, atualidades 
políticas, cultura, classificados, fórum de debate dos assuntos trabalhados no tema, etc.
Solicitar que as equipes formadas para o produto de Comunicação, estejam atentas à elaboração do blog. Eles serão 
responsáveis pela apresentação.

DESENVOLVIMENTO1

Pedir que as equipes se reúnam para digitar seu projeto. Orientar que: 
n Devem ser adicionados ao projeto da atividade todos os conteúdos, a divisão das atividades, prazos, etc.

DESENVOLVIMENTO2

Solicitar que as equipes iniciem o processo de elaboração do blog.
Dica: Blogspot, webnode, wix, wordpress são os gratuitos mais confiáveis e fáceis de editar. 

ENCERRAMENTO
Informar que a produção será finalizada extraclasse, no entanto, ao final de cada oficina o educador poderá contribuir com a 
equipe executora.

3
comunicação

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computadores com acesso à internet para as pesquisas;
n Projetor de imagem (datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade);
n Anexo: Formulário de Projeto

n Estudar sobre os diversos meios de comunicação e os destaques profissionais na área de tecnologia;
n Estudar sobre BLOG, como criar e principais cuidados. Blogspot, webnode, wix, wordpress;
n BLOG: Solicitar um encontro da turma para decisão do conteúdo, divisão por equipes, etc.
n Deve ser utilizado o formulário de projeto para apresentação ao educador de TIC.
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aneXo
formulÁrio de ProJeto

1 TÍTULO 

2  PARCEIROS (Com quem?)

3  JUSTIFICATIVA (Por quê?)

4  OBJETIVO (Para que?)

5  PÚBLICO-ALVO (A quem se destina?)

6 PLANO DE AÇÃO (Atividades)

Atividade
MÊS/DIA

6.1

6.2

6.3

6,4

6,5

6,6

6.7

7 LOCAL (Onde?)
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aneXo
formulÁrio de ProJeto

8 RECURSOS NECESSÁRIOS (Quanto custará?)

Discriminação da despesa Vr. R$ Total R$

9 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (Como será feita)

JOVEM/EQUIPE:

NÚCLEO:                                                           

TURMA:           

DATA:
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TEMA

OBJETIVOS n Trabalhar com o grupo a identificação dos tipos de redes sociais.
n Demonstrar a importância da comunicação correta nos diversos tipos de redes sociais.
n Contribuir para a elaboração do Blog da turma.

REDES SOCIAIS

TEMPO

10’

30’

50’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Solicitar que os jovens formem grupos de aproximadamente 4 componentes para aplicação prática da oficina e orientar 
que eles devem utilizar até 2 computadores.

DESENVOLVIMENTO
Solicitar que cada grupo elabore e apresente uma pesquisa escrita sobre redes sociais, que deve ser apresentada a seguir. 
Nortear a pesquisa a partir das seguintes perguntas:

n O que são redes sociais? 
n Quais as categorias encontradas? Quais os mais famosos?
n Diferencie os diversos tipos encontrados.

Pedir que as equipes apresentem suas produções.
Perguntar sobre categorias e utilizações profissionais. OBS: não deve ser autorizado o uso de nenhuma rede social nesse 
momento. Apenas para explicação teórica do assunto.
Ao final da apresentação, realizar explicação geral. Resumir os temas abordados e complementar com o que for necessário. 
Dar os seguintes exemplos:

n Microblogs: Twitter, Plurk... Mesmo conceito de blog, sendo com mensagens curtas (menos de 141 caracteres). 
Postagem rápida.
n Fotoblogs: Fotolog, Instagram, Flickr... Funcionam como os microblogs para compartilhamento de imagens. 
n Compartilhamento de Vídeos: Youtube. 
n Redes sociais (relacionamento): Google +, Orkut, Facebook, myspace, Hi5... 
n Redes sociais profissionais: Linkedin, via6...
n Redes de Compartilhamento de conhecimentos, etc...

ENCERRAMENTO
Lançar as seguintes perguntas:
Você participa de alguma rede social? O que você publica no seu espaço? O que pode e o que não deve ser divulgado em redes 
sociais? Porquê? Você conhece a página do Facebook do IA?

4
comunicação

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computadores e Acesso à internet para as pesquisas;
n Projetor de imagem (datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade)

n Estudar sobre redes sociais, como criar um perfil, editar configurações e principais cuidados.
n Opcional: criar um SLIDE para facilitação da oficina no caso do acesso no núcleo ser bloqueado;
n Os jovens deverão guardar as pesquisas para serem utilizadas em outro momento; 
n Sugerir que localizem e interajam com a página do IA no facebook ou Twitter;
n Reforçar a elaboração do blog da turma. O que já foi feito?
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TEMA

OBJETIVOS n Trabalhar com o grupo a identificação dos tipos de serviços mensageiros e VOIP.
n Facilitar a realização da conferência com outro núcleo para a socialização da experiência no CDD 
com outros participantes.
n Facilitar o aprendizado na utilização de VOIP, montagem do Datashow e vídeo-chamadas.

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

TEMPO

10’

20’

20’

20’

30’

10’

ATIVIDADES

ACOLHIMENTO
n Solicitar que os jovens formem grupos de aproximadamente 4 componentes para aplicação prática da oficina e orientar 
que eles devem utilizar até 2 computadores.

DESENVOLVIMENTO
Solicitar que cada grupo elabore uma pesquisa escrita sobre serviços mensageiros e VOIP, que deve ser apresentada a seguir. 
Nortear a pesquisa a partir das seguintes perguntas:
n O que são messengers? Quais os principais serviços encontrados?
n O que é Voip? Quando e como utilizar? Quais os softwares mais famosos? Diferencie os diversos tipos encontrados.

Apresentações:
Solicitar que as equipes apresentem suas produções.
Deverão ser feitas perguntas sobre categorias e utilizações profissionais. 
Ao final da apresentação, realizar uma explicação geral. Resumir os temas abordados e complementar com o que for 
necessário. 
Envolver os exemplos: MSN/SKYPE, FACEBOOK, HANGOUT, GTALK, Messenger do Facebook, etc.
Qual dessas ferramentas você já utilizava? Com qual finalidade? 

VIDEO CONFERÊNCIA
Organizar a turma para uma videoconferência com um núcleo do projeto de outra localidade. Os jovens deverão organizar a 
sala com o auxílio do educador.
Explicar cuidados com a montagem do datashow, iluminação, equipamento de som e câmera. Envolver todos.
Solicitar que a turma crie um questionário. As perguntas servirão de guia para uma melhor interação.

VIDEO CONFERÊNCIA – Comunicação e Integração com jovens de outro núcleo.

ENCERRAMENTO
Desmontagem do material e correta armazenagem de fios e cabos. Se houver tempo, pedir um voluntário para comentar 
a experiência.

5
comunicação

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computadores com acesso à internet para as pesquisas;
n Projetor de imagem (datashow);
n Equipamento de som (ou kit multimídia de boa qualidade);

n Câmera digital / Celular, com cabo de dados;
n Um computador com webcam e microfone ou uma câmera digital 
com essa função.

n Estudar sobre as diversas ferramentas de comunicação e os destaques profissionais na área de tecnologia;
n Estudar sobre messengers, como criar contas, perfil, editar configurações e principais cuidados.
n Pode criar um SLIDE para facilitação da oficina no caso do acesso no núcleo seja bloqueado;
n Os jovens deverão guardar as pesquisas para serem utilizadas na oficina 6;  
n Solicitar aos que possuírem câmera digital ou celular com esse serviço que levem para a oficina seguinte. Deve ser levado também o cabo para 
passar as imagens para o PC.
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TEMA

OBJETIVOS n Apresentar e discutir o uso do software de apresentação Powerpoint/Impress;
n Apropriar a turmas dos conceitos iniciais, dicas e principais utilizações da ferramenta.
n Provocar o grupo a aprimorar o uso de câmeras digitais. 

EDITOR DE APRESENTAÇÃO

TEMPO

10’

60’

20’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar com perguntas do tipo: quais os softwares mais utilizados para apresentação de slides? O que vocês conhecem sobre 
essa ferramenta? 
Apresentar a ferramenta inicialmente, com os principais comandos, Seleção de Objetos e textos, Redimensionando e 
movendo, Criando e excluindo slide, Layout, Salvar (extensões), Barra de desenhos, Inserir figuras, Modo de exibição, links.
O que a turma já conhecia? O que mais chamou atenção?

DESENVOLVIMENTO
Convidar os jovens a participar de um desafio. Eles devem utilizar o editor para apresentar-se em apenas 5 slides. Em 
seguida, apresentar os slides para devolutiva construtiva do grupo.

n Criar uma apresentação com os seguintes slides: 1- Identificação (nome, idade, endereço...). 2 – Escolaridade 
(grau de instrução, escola, ano de formação...). 3 – Profissional (experiências profissionais, área de interesse...). 4 – 
Habilidades. 5 - Lazer (algumas atividades que utilizam para o lazer). 
n Formatar o slide para uma boa apresentação.
n Informar que os jovens podem utilizar sua própria foto na atividade desafio.

CÂMERA DIGITAL
Facilitar a compreensão do uso correto do equipamento. Citar dicas de Resolução, armazenamento, como descarregar as 
imagens no PC, etc.
Pedir que exercitem essas orientações nas próximas semanas

ENCERRAMENTO
Cada jovem deve apresentar / compartilhar sua apresentação, para que o trabalho seja avaliado e receba contribuições, com 
a finalidade de eliminar cores desnecessárias ou extravagantes, tamanho e sobreposição de objetos, fonte ideal, etc.

6
comunicação

oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Projetor de imagem (datashow)

n Estudar sobre softwares de apresentação de slides. Uso correto, conceitos, dicas e principais cuidados com o manuseio.
n Os jovens deverão trazer para a oficina seguinte as pesquisas feitas nas oficinas anteriores. Solicite que registrem em fotos e vídeos partes da oficina e 
criação do blog.
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TEMA

OBJETIVO n Explanar o conteúdo de software de apresentação Powerpoint/Impress com os assuntos: 
Formatação de Slides, Transição de Slide, Slide Mestre, Configuração da Apresentação, 
Efeitos de Animação, Teste de Intervalos, Inserir som e vídeos.

EDITOR DE APRESENTAÇÃO

TEMPO

10’

30’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Aquecer a turma relembrando a oficina anterior e perguntar aos jovens o que agora conhecem a mais sobre o software de 
apresentação. Questionar se são capazes de fazer uma apresentação envolvendo todas as atividades do tema comunicação: 
Pesquisas realizadas nas oficinas anteriores sobre blogs, redes sociais, Messenger e Voip.

DESENVOLVIMENTO
Utilizar as pesquisas produzidas nas oficinas anteriores (sobre blogs, redes sociais, Messenger e Voip...) como exercício base 
para a construção da atividade;
Solicitar que individualmente, criem os slides explicativos do assunto para devolutiva construtiva do grupo. Estipular o 
mínimo de 7 slides por apresentação; 
Envolver os seguintes conteúdos na atividade, interrompendo gradativamente a produção do desafio:

n Formatação de Slides, Transição de Slide, Slide Mestre, Configuração da Apresentação, Efeitos de Animação, Teste 
de Intervalos, Inserir som e vídeos.

ENCERRAMENTO
Os jovens que terminarem a atividade deverão apresentar para a turma, para que o trabalho seja avaliado e receba 
contribuições, com a finalidade de eliminar cores desnecessárias ou extravagantes, sobreposição de figuras ou textos, 
tamanho ideal, tipo de fonte, etc.

7
comunicação

oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Projetor de imagem (datashow)

n Estudar sobre softwares de apresentação de slides. Uso correto, conceitos, dicas e principais cuidados com o manuseio.
n Solicitar que os jovens apresentem na oficina seguinte o BLOG da turma e registros de fotos e vídeos.
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TEMA

OBJETIVO n Apresentar e avaliar o blog da turma

BLOG - AVALIAÇÃO

TEMPO

10’

70’

20’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Retomar com o grupo o Blog produzido.
Reforçar que o blog será usado como ferramenta de comunicação externa, e que a coordenação e os parceiros do projeto 
terão acesso ao conteúdo publicado.

DESENVOLVIMENTO
Solicitar que os jovens se reúnam nas equipes da criação do blog. Utilizando os conteúdos abordados nas oficinas anteriores, 
elaborem slides para apresentar o blog criado.
Orientar que as equipes formadas se reúnam e façam apenas uma única apresentação. Ela deverá conter, além da 
apresentação do blog, o formulário do projeto em slides.

Analisar cuidadosamente o conteúdo apresentado, discutir com a turma pontos positivos e pontos a melhorar. 
Cuidado com logomarcas do projeto/financiadores, assim como fotos que não tenham cunho produtivo. 
Avaliar e contribuir com a finalidade de eliminar cores desnecessárias ou extravagantes, sobreposição de figuras ou textos, 
tamanho ideal, tipo de fonte, etc.

ENCERRAMENTO
Solicitar voluntários para comentar:
Qual a sensação de produzir e publicar o Blog da Turma?

8
comunicação

oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Projetor de imagem (datashow)

n Estudar sobre softwares de apresentação de slides. Uso correto, conceitos, dicas e principais cuidados com o manuseio.
n Corrigir o que for necessário e publicação do blog.
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TEMA

OBJETIVOS n Incentivar o uso das tecnologias envolvidas no tema no cotidiano.
n Facilitar o uso das ferramentas de Edição de Vídeos.

EDIÇÃO DE VÍDEO

TEMPO

10’

30’

60’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Lembrar aos jovens as orientações sobre a melhor qualidade nas fotos. Pedir devolutivas sobre o assunto. Explicar que o 
assunto de hoje é uma complementação, uma extensão dessa melhoria na qualidade das produções.

Perguntar então aos jovens o que já conhecem sobre o software de edição de vídeo. Informar que a edição pode ser feita 
também em dispositivos móveis. 

DESENVOLVIMENTO1

Explicar o conteúdo de Edição de vídeo:
Software de edição, como o nome diz permite: editar vídeos, editar e incrementar filmes caseiros, criar efeitos, além de 
adicionar músicas, títulos, subtítulos, e outras técnicas visuais...
Podem ser usados: Movie Maker, Kdenlive, Pitivi, ou qualquer outro disponível (móvel ou PC).

DESENVOLVIMENTO2: Desafio
Solicitar que os jovens façam edição nos vídeos gravados e acrescentem ao slide criado na oficina anterior (apresentação do blog)

ENCERRAMENTO
Considerando que esta oficina “fecha” o Tema, convidá-los a formar um círculo e solicitar voluntários para destacar as 
principais aplicações práticas dos conhecimentos adquiridos.

Solicitar que os jovens realizem a reflexão do aprendizado referente ao tema de comunicação que está disponível nas ultimas 
páginas do caderno do participante.

9
comunicação

oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Projetor de imagem (datashow)

n Estudar sobre softwares de edição de vídeos. Uso correto, conceitos, dicas e principais cuidados com o manuseio.
n Conferir a instalação dos softwares nos computadores.
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TRAbAlhO
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TEMA

OBJETIVOS n Expor para os jovens as ferramentas da planilha eletrônica.
n Iniciar exercícios de compreensão das ferramentas

PLANILHAS ELETRÔNICAS

TEMPO

25’

35’

50’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Lembrar ao grupo o início de um novo Tema – Trabalho, que é central para a inserção no Mundo do Trabalho. Explicar que 
o grupo também iniciará a compreensão de uma importante ferramenta, especialmente para o Mundo do Trabalho.
Apresentar no quadro ou datashow o QUEBRA CABEÇA (Anexo 1);
Dividir a turma em cinco grupos, usando a contagem de jovens de um a cinco; 
Entregar o quebra cabeça impresso e com os quadrados separados para cada equipe. Exibir no Datashow o jogo completo 
(Anexo1). Informar que os quadrados devem ficar na mesma posição.

REGRAS: 
Um quadrado não pode sobrepor ao outro;
Movimentar apenas um quadrado por vez;
Solicitar que os jovens tentem resolver o enigma: ALGUÉM CONHECE A SEQUÊNCIA CORRETA? Caso exista algum jovem que 
saiba qual a sequência correta para os quadrados, solicitar que ele explique na frente aos demais. Se não existir um jovem 
que saiba o resultado, deverá explicar que está sendo usado a função “SE”. Sintaxe: = SE( TESTE_LOGICO; 
SE VERDADEIRO; SE FALSO ). Montar o quebra cabeça exatamente com essa sequência.

AVALIAÇÃO: 
Contextualizar que essa é uma estrutura básica de função, que obedece a uma sintaxe. Essa função será abordada mais à 
frente com desafios condizentes.

n Apresentar os principais softwares de Planilhas Eletrônicas, contextualizar as aplicações em nuvem:  Excel, Calc, 
Planilha docs. 
Apropriar os jovens dos seguintes conteúdos:
Introdução ao Excel, Conceitos Básicos, Abrir um documento, Criar um novo documento, Salvar, Movimentação, Digitar e 
Excluir dados, Seleção de células, Largura e altura de células, Incluir e excluir linhas, Planilhas (Inserir, excluir, renomear 
e cores).
Formatações de células, Fonte, Efeito, Bordas, Preenchimento, Formatação (Menu), Alinhamento, Estilo moeda, 
Separador de milhares, Mesclar células, Casas decimais, porcentagem, Proteção, Auto Formatação.

n Desenvolver planilhas simples para aplicação.
Ex: (Anexo 2) Cadastro de produtos de uma loja. Nesse momento, o jovem não deve ainda trabalhar com fórmulas nem 
funções. Apenas registro/formatação das informações.

1
trabalho
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Datashow;
n 1 quebra cabeça impresso e recortado para cada equipe (anexo);
n Computador com internet para contextualizar planilhas em nuvem;
n Exercício anexo 2.

n Estudar sobre o conteúdo de planilhas eletrônicas;
n Recorte previamente cada quadrado interno como indicado na figura.
n Solicitar que os jovens procurem exemplos de planilhas para usar em sala de aula, pode ser de atividades de trabalhos de algum parente ou conhecido.
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TEMA

OBJETIVOS n Expor para o jovem as ferramentas de planilha eletrônica.
n Utilizar operações matemáticas para o desenvolvimento do aprendizado.

PLANILHA DE ESTOqUE 2-OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

TEMPO

30’

35’

0’

30’

15’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar as atividades com a criação do exercício PLANILHA DE ESTOQUE 2. 
(Anexo)

DESENVOLVIMENTO
n Apropriar os jovens dos seguintes conteúdos:
Fórmulas (operações matemáticas) – Soma, Divisão, Multiplicação e Subtração.
Iniciar as operações sem o uso das localizações das células (A1+B3....) Partir para a explicação inversa. Primeiro 
o modo mais difícil para depois o mais fácil.
Ex: Para somar dois valores de uma célula, ao invés de colocar a localização, coloque os valores absolutos =5+6. Em 
seguida faça alterações nos valores das células e mostre que o resultado não foi alterado. A partir daí, você explicará o uso 
das localizações das células, explicando que, na hora em que houver alterações, os resultados serão automaticamente 
atualizados, porque dessa vez, eles colocaram a localização do valor (CÉLULA) e não o valor (ABSOLUTO).
Conceito: 
Fórmulas = É Fórmula quando depois do sinal de igualdade (=) vem a informação de localização de uma célula. Exemplo: 
=A1+b1
Funções: É Função quando depois do sinal de igualdade (=) vem alguma operação. Exemplo: =soma(a1+b1); 
=média(A1;A3);  =se(a1=b1;1;2)

Identificar jovens que possuem domínio da ferramenta e que estejam adiantados na atividade para auxiliar os demais. 
Utilizar o método “De mãos para trás”.

Tempo para conclusão da atividade. Solicitar aos jovens que finalizaram antes do prazo para melhorar a formatação, usando 
os recursos da oficina anterior.

ENCERRAMENTO
Solicitar Voluntários: O que aprendi na oficina de hoje? Você identifica coisas no seu dia a dia para a utilização de planilhas 
eletrônicas? Alguém trouxe exemplos?

2
trabalho
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Datashow;
n Exercício anexo

n Estudar sobre: Planilhas eletrônicas.
n Solicitar que os jovens procurem exemplos de planilhas para usar em sala de aula, pode ser de atividades de trabalhos de algum parente ou conhecido.
n Solicitar que os jovens gravem ou enviem por e-mail o exercício para ser usado em outro momento
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TEMA

OBJETIVOS n Expor para o jovem as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas na oficina. 
Funções: Soma, Multi, Data; Hora; Agora, Hoje, Dias360.
n Desenvolver atividades de compreensão e significação dos conteúdos.

PLANILHA ELETRÔNICA – BOLETIM ESCOLAR

TEMPO

30’

30’

30’

5’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Encenar (ou contar a história de) um empresário, dono de uma escola particular, que necessita modernizar o boletim de 
seu colégio. Solicitar que os jovens elaborem um BOLETIM ESCOLAR (anexo). Estimular a criatividade e senso de organização. 
Informe o prazo máximo de 30min. Inicialmente não mostre como deverá ficar. Deixe-os a vontade para criar.

DESENVOLVIMENTO
n Solicitar que os jovens calculem as médias usando apenas as operações matemáticas. (+++/3) Lembre a turma somente 
depois da tentativa, o uso da “Precedência matemática” – (uso de parênteses). Em seguida, usar as Funções: Soma; Multi; 
Não utilizar a função média inicialmente.

DESAFIO
Solicitar que os jovens criem um cabeçalho para o Boletim, contendo o campo para inserir a data de hoje, e a data de 
nascimento do aluno. 
Refletir com a turma: Agora como fazer o processador de planilha identificar a idade correta?
 = DATADIF(NASCIMENTO;HOJE;”y”) ou
 = DIAS360(NASCIMENTO;HOJE;VERDADEIRO)/360
Apropriar os jovens dos seguintes conteúdos: 
Data; Hora; Agora, Hoje, Dias360.

Exibir no Datashow o boletim mais próximo do resultado esperado. Caso nenhum jovem tenha se aproximado, sugerir as 
alterações.
Importante: Alertar ao jovem a importância da leitura das funções. Ler com os jovens função a função, para que 
interpretem corretamente.

ENCERRAMENTO
Rapidamente, em roda, os jovens respondem: O que vc não conhecia que a aula de hoje lhe trouxe?

3
trabalho
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Datashow

n Estudar sobre o conteúdo da oficina;
n Utilizar a planilha do material de apoio.
n Solicitar que os jovens gravem ou enviem por e-mail o exercício para ser usado em outro momento
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TEMA

OBJETIVO n Expor para o jovem as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas na oficina: 
Funções: Média, Máxima, Mínima e Cont.se

PLANILHAS ELETRÔNICAS - FUNÇÕES

TEMPO

10’

80’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Acolher os jovens, provocando o grupo com perguntas do tipo:
-em que situações as planilhas eletrônicas, que estamos desenvolvendo, podem ser utilizadas?
- você tem utilizado em atividades práticas de sua vida?
- no Mundo do Trabalho, em que ela poderia ser aplicada?
Apresentar o itinerário da oficina, ressaltando as novas funções a serem compreendidas.

DESENVOLVIMENTO
n Resgatar a planilha da oficina anterior para explicar os seguintes conteúdos:
Funções:
Média – Máxima – Mínima – Cont.se
Exemplos de planilhas: APERFEIÇOAMENTO DO BOLETIM ESCOLAR
Acrescentar SITUAÇÃO; MAIOR NOTA; MENOR NOTA; QNT DE VEZES DA MAIOR E MENOR NOTA, QUANTAS DISCIPLINAS 
APROVADAS E REPROVADAS
Importante:
Não permitir o uso da opção Arrastar.
 
OBS: Essa função permite que ao fazer a primeira função em uma célula, ao arrastar para baixo, ela aplica a mesma função 
sem a necessidade de reescrever. Porém, não é ideal que o jovem faça isso, o ideal é ele exercitar.
O educador continuará fazendo a leitura das funções. Ou seja, leia com os jovens função a função, para que interpretem 
corretamente.

ENCERRAMENTO
O educador coloca a numeração de 0 a 5 no quadro, em duas colunas. 
No título de cada uma escreve: ANTES / DEPOIS.  
Pede que cada um verbalize seu grau anterior e atual, de dificuldades 
de utilização de planilhas.
Em seguida, faz o fechamento dos resultados e comenta. 

4
trabalho
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÕES

n Datashow

n Estudar sobre o conteúdo.
n Solicitar que os jovens gravem ou enviem por e-mail o exercício dessa oficina para ser usado em outro momento.
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O Resultado ficará #DIV/0, mas está correto. Mas, vamos ensinar como
manipular essa informação na próxima oficina.

Exemplo aula 04 de Excel
Função para Média:
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TEMA

OBJETIVOS n Expor para o jovem as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas na oficina: 
Função SE.
n Desenvolver atividades de compreensão e significação dos conteúdos.

PLANILHAS ELETRÔNICAS – FUNÇÃO SE

TEMPO

20’

60’

0’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar a oficina perguntando ao grupo quem lembra do quebra-cabeça da oficina 1? Quem pode explicar a função SE?
Exemplificar a sintaxe = SE (Testelógico; ValorVerdadeiro; ValorFalso). Agora usando o seguinte exemplo: Esqueçam 
as planilhas! Aqui na sala, caso eu queira separar a turma por gênero, colocando os homens para a direita e as mulheres para 
a esquerda usando a sintaxe da função SE, como ficaria? (R. TESTE LÓGICO = VOCÊ É HOMEM? SE SIM, VÁ PARA A DIREITA, SE 
NÃO VA PARA A ESQUERDA.) reforçar com exemplos do tipo até a compreensão total da sintaxe.

DESENVOLVIMENTO
n Solicitar que os jovens resgatem o boletim escolar iniciado na oficina 3 e apaguem os valores das notas.
Solicitar que os jovens tentem resolver o problema de exibição do “#DIV/0” que aparece na coluna Média após a exclusão dos 
valores de notas. Ver exemplo anexo. Para isso relembrar o conteúdo: Função: SE:
=SE(SOMA(INTERVALO)=0;””;MÉDIA(INTERVALO))
=SE(Testelógico;ValorVerdadeiro;ValorFalso)
* As “” duplas, abrindo e fechando sem conteúdo dentro, representam Vazio. Ou seja, se a soma dos valores das disciplinas 
for igual a Zero, então coloque “vazio” na coluna Média, caso contrário, calcule a média das notas. 

Para o campo SITUAÇÃO os testes Lógicos serão os seguintes:
Caso a Média do aluno for menor que 7, então o resultado será Reprovado; caso contrário Aprovado. O mesmo 
seria se a condição fosse: Média do aluno for maior ou igual a 7, então o resultado será Aprovado; caso contrário 
Reprovado. (Ver exemplo anexo).
Basta usar função dentro de função: =SE(MÉDIA<7;”Reprovado”;”Aprovado”)

Em seguida, pedir que a turma faça uma Formatação Condicional nas colunas de Média e Resultado. A formatação do 
Resultado será configurada da seguinte forma: Se o resultado for Reprovado - então a formatação será em vermelho, caso 
contrário será em azul. Ver Exemplo anexo.

Importante:
A função SE é representada da seguinte forma:
=SE(Testelógico;ValorVerdadeiro;ValorFalso)
O teste lógico pode ser representado de várias formas: 
Se o Cargo for igual a Gerente; 
Se a Média for maior que 7;
Se o Salário for menor que R$ 1000,00;
Se o Nome for diferente de Manoel.
Sendo esse teste lógico for VERDADEIRO, você irá colocar após o primeiro ponto e vírgula (;), o que você quer que apareça, exemplo:
Se o Cargo for igual a Gerente; R$1.000,00;
Se a Média for maior que 7; Aprovado;
Se o Salário Bruto for maior que R$ 100,00;  A2*30%
Se a Média for maior que 7; Aprovado; Reprovado;
Toda vez que você for usar Texto nos resultados Verdadeiros ou Falsos em uma função, deverá colocar esse texto ente aspas 
duplas“ ”. Dessa forma o computador interpretará esse valor como texto. As “” duplas abrindo e fechando sem conteúdo 
dentro, representa Vazio. Na função Cont.se, as “” duplas poderão ser utilizadas para testes lógicos (<>). EX: =CONT.
SE(G7:G15;”>=7”)

Importante:
Toda vez que você for usar Texto nos resultados Verdadeiros ou Falsos em uma função, deverá colocar esse texto ente aspas 
dupla“ ”. Dessa forma o computador interpretará esse valor como texto.

ENCERRAMENTO
Solicitar que os jovens gravem ou enviem por e-mail o exercício para ser usado em outro momento

5
trabalho
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

n Datashow

ORIENTAÇÕES

n Estudar sobre o conteúdo.
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Retirando o #DIV/0.

Ficará assim:

Função para SITUAÇÃO

Exemplo da formatação condicional da coluna SITUAÇÃO
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APROVADO:

REPROVADO:
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GERENCIADOR DE REGRAS:
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TEMA

OBJETIVOS n Expor para o jovem as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas na oficina: 
Função SE.
n Desenvolver atividades de compreensão e significação dos conteúdos.

PLANILHAS ELETRÔNICAS - FOLHA DE PAGAMENTO

TEMPO

5’

70’

20’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Informar que a oficina será uma revisão 

DESENVOLVIMENTO
n Solicitar que os jovens construam uma planilha de folha de pagamento. Exibir no Datashow ou desenhar no quadro com os 
as seguintes colunas: NOME, CARGO, SALÁRIO BRUTO, PLANO DE SAÚDE, BÔNUS, SALÁRIO LÍQUIDO (Modelo anexo). Solicitar 
que façam a planilha para suportar 05 funcionários. Ou seja, os jovens não terão que digitar os nomes dos funcionários, 
apenas deixar os espaços. Informar que o PLANO DE SAÚDE deve ser descontado, com o valor de R$100,00 para todos.
A primeira função SE que os jovens farão é da coluna Salário Bruto, e seguirá a seguinte regra, que deverá estar escrita no 
quadro branco. Exemplo em anexo.
“Se o cargo do funcionário for igual a Gerente; então o Salário Bruto será de R$ 3.000,00, caso contrário, será de R$ 780,00”.  
Se o Cargo for igual a Gerente; R$3.000,00; R$ 780,00
Explicar o uso da função SE, já informando que mesmo sem a informação digitada do Cargo, podemos fazer a função, com a 
localização da célula que terá o Cargo. 

Orientar que a turma faça a coluna BÔNUS, com a seguinte regra, que deverá estar escrita no quadro branco:
“Se o Cargo for igual a Zelador; então o BÔNUS será de R$323,00, caso contrário será de 7,5% do valor do salário bruto”. 

Após, pedir que faça a coluna Salário Líquido, com a seguinte regra: Salário líquido é o salário bruto menos o desconto do 
Plano de Saúde somado com o bônus.
Solicitar que os jovens preencham a planilha e verifiquem os resultados.
Refletir que, não necessariamente, a planilha terá que estar preenchida para as construções das fórmulas e funções.

ENCERRAMENTO
Solicitar que os jovens gravem ou enviem por e-mail o exercício, para ser usado em outro momento.

6
trabalho
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÃO

n Datashow

n Estudar sobre o conteúdo



79 caderno do edUcador 
Tecnologia da informação e comunicação

formação de Jovens ProTagonisTas 
Para o mundo do Trabalho

aneXo

SALÁRIO BRUTO:

BÔNUS:

ofiCina 6
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TEMA

OBJETIVOS n Expor para o jovem as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas na oficina: 
Função SE.
n Desenvolver atividades de compreensão e significação dos conteúdos.

TRABALHO

TEMPO

5’

90’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Solicitar que os jovens abram o exercício anterior FOLHA DE PAGAMENTO e acrescentem duas colunas: INSS e IR para os 
cálculos abaixo. (Exemplo anexo)

DESENVOLVIMENTO
n Dar os seguintes comandos à turma: 
> Fazer a coluna INSS, e seguir a Regra que deverá estar escrita no quadro branco.

“Se Salário Bruto for menor que R$ 1.247,71; então o INSS será de 8% do Salário Bruto; Se o Salário Bruto for menor que R$ 
2.079,51; então o INSS será de 9% do Salário Bruto; Se o Salário Bruto for menor que R$ 4.159,01; então o INSS será 11% do 
Salário Bruto; Se o Salário Bruto for maior que R$ 4.159,00; então o INSS será de R$ 430,78.

> Construir a coluna IMPOSTO DE RENDA e seguir a Regra que deverá estar escrita no quadro branco.

“Se o Salário Bruto for menor ou igual a R$ 1.710,78 então o IR = 0. Se o Salário Bruto for menor a R$ 2.563,92; então o IR será 
7,5% do Salário Bruto; Se o Salário Bruto for menor que R$ 3.418,60; então o IR será de 15% do Salário Bruto; Se o Salário Bruto 
for menor que R$ 4.271,60; então o IR será que 22,5% do Salário Bruto; Se Salário Bruto for maior que R$ 4.271,59; então o IR 
será de 27,5% do Salário Bruto.

> Elaborar agora a coluna Salário Líquido, com a seguinte regra: Salário líquido é o salário bruto menos o desconto, 
somado com o bônus. Solicitar aos jovens o preenchimento da planilha e verifique os resultados.

ENCERRAMENTO
Solicitar que os jovens gravem ou enviem por e-mail o exercício para ser usado em outro momento

7
trabalho
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÃO

n Datashow

n Estudar sobre o conteúdo
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CÁLCULO DO INSS:

CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA:
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TEMA

OBJETIVOS n Expor para o jovem as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas 
na oficina: gráficos.
n Desenvolver atividades de compreensão e significação dos conteúdos.

PLANILHAS ELETRÔNICAS - GRÁFICOS

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Perguntar a turma: O que vocês aprenderam nas oficinas anteriores? Quais as dificuldades?  Como utilizar as planilhas? 
Discutir a necessidade da utilização de gráficos para representar os resultados

DESENVOLVIMENTO
n Solicitar que os jovens abram os arquivos anteriores de planilhas já criadas. Desafiar a turma a construir gráficos nessas 
planilhas.
Explicar para a turma, gradativamente, o conteúdo de gráficos. Cuidados na criação, cores e tamanhos. É importante que 
sejam exercitados todos os modelos possíveis de gráficos.

ENCERRAMENTO
Refletir como a utilização de planilhas facilita no registro e contabilização de informações. Como o gráfico ajuda na 
interpretação de resultados.
Repetir o exercício do GRAU de DIFICULDADE, realizado na Oficina 04.
Comentar e orientar aqueles que ainda demonstram um grau alto de dificuldade.

8
trabalho
oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÃO

n Datashow

n Estudar sobre gráficos

OFICINAS
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TEMA

OBJETIVOS n Aprimorar com o grupo o uso da técnica de Brainstorming, utilizando o MURAL.LY
n Desenvolver no grupo a percepção do conceito de currículo;
n Levar o grupo a identificar as principais características necessárias para a produção de um 
Currículo.

EU ME GARANTO NA SELEÇÃO - CURRÍCULO

TEMPO

40’

40’

20’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Perguntar aos jovens o que eles entendem por tempestade de ideias (Brainstorming). É possível identificar as vezes em 
que utilizamos essa técnica no projeto? Explicar que agora utilizarão esse método de uma forma diferente. Informar que será 
usada a tecnologia para que cada um possa expor sua ideia e utilizar buscas, para gerar um grande mural com o tema a ser 
investigado.
Solicitar que os jovens organizados em duplas, liguem os computadores e acessem o site: mural.ly com o usuário e senha que 
você já criou.
Exibir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qwtl-Zvgp5k (acessado em 22/04/2014). Informar que a 
plataforma é no idioma inglês, mas que as ferramentas são bem intuitivas, (lembre os desenhos já vistos nos processadores).
Solicitar que os jovens utilizem a plataforma para falar do assunto CURRÍCULO. Definir o prazo de 30 min para que possam 
introduzir na plataforma o que já sabem e o que o que podem encontrar na internet a respeito. Podem ser textos (curtos), 
vídeos, imagens, desenhos... Criar uma tabela em branco para escrever algumas perguntas e suas respostas. Estimule a 
criatividade dos jovens para montar um único mural. 

DESENVOLVIMENTO
n Exibir o vídeo Max Gehringer: Dicas para um currículo campeão https://www.youtube.com/watch?v=glofSn7xLDw 
(acessado em 23/04/2014). Perguntar o que eles viram no vídeo que não consta no mural? Estimular perguntas pertinentes 
ao tema CURRÍCULO, pedir que escrevam as dúvidas na tabela de perguntas do mural. Exemplos de perguntas: Currículo deve 
ter foto? Assinatura? Nome de pai e mãe? Números de documentos?
Solicitar que os jovens busquem respostas para essas perguntas.

ENCERRAMENTO
Fazer uma leitura no Mural, avaliar com os jovens o conteúdo e argumentar as perguntas para que tenham maior domínio do 
assunto.
Enviar para os jovens por e-mail o modelo de CURRÍCULO PADRÃO do projeto. Pedir que tragam todas as informações 
necessárias para a produção do currículo em sala - o que será realizado na próxima oficina.

1
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computadores com internet (para cada dupla)
n Datashow
n Acesso do MURAL.LY liberado

n Criar previamente uma conta usando o e-mail da turma no mural.ly 
n Esse usuário e senha deve ser passado a todos os jovens;
n Testar com antecedência o funcionamento da plataforma no núcleo. Caso não funcione, pode ser feita a discussão de ideias no modo convencional.
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TEMA

OBJETIVO n Produzir o Currículo.

EU ME GARANTO NA SELEÇÃO – CURRÍCULO II

TEMPO

15’

90’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Solicitar que os jovens liguem os computadores e localizem o e-mail com o currículo, enviado na oficina anterior.
Iniciar uma rápida leitura para avalição do modelo, com base nas pesquisas realizadas na oficina passada. 

DESENVOLVIMENTO
n Solicitar aos jovens que salvem nos computadores o currículo com seu nome. Em seguida, iniciar o preenchimento.
Informe os cuidados com as margens, tamanhos de fonte, tabulações e layout. Deve ser respeitado o modelo, seguindo o 
mesmo padrão em todos os currículos. Não personalizar!

ENCERRAMENTO
Solicitar aos jovens que enviem por e-mail o currículo, para análise.  Será feita uma avaliação quanto à organização, layout, 
fonte... e será devolvido na oficina seguinte.

2
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computadores com internet (para cada dupla)
n Datashow.
n Acesso do MURAL.LY liberado.

n Estudar sobre as formatações necessárias;
n Testar a abertura do modelo no software a ser utilizado (Libre Office, BrOffice, OpenOffice ou MSOffice).
n Lembrar que o OBJETIVO deve ser sempre direcionado a cada vaga destinada. 
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TEMA

OBJETIVO n Analisar o Currículo padrão e realizar suas devidas correções.

EU ME GARANTO NA SELEÇÃO – CURRÍCULO III

TEMPO

60’

50’

5’

ATIVIDADES

DESENVOLVIMENTO1: ANÁLISE DOS CURRÍCULOS (SEM JOVENS)
n Analisar cada currículo, registrar todas as alterações necessárias para serem passadas aos jovens. Não corrigir, apenas 
registrar e enviar para os e-mails, para que os jovens façam as devidas correções.

DESENVOLVIMENTO2: (COM OS JOVENS)
n Solicitar que os jovens peguem em seus e-mail os currículos analisados e façam as devidas correções. Ficar atento à 
produção para que todos consigam finalizar a correção ainda na oficina. 

ENCERRAMENTO
Solicitar que o jovens enviem por e-mail o currículo para ser utilizado pela equipe de inserção. Também deve ser enviado aos 
e-mails dos educadores de DPS e CRT.

3
oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Computadores com internet (para cada dupla)
n Datashow.
n Acesso do MURAL.LY liberado.

n Estudar sobre as formatações necessárias;
n Testar a abertura do modelo no software a ser utilizado (Libre Office, BrOffice, OpenOffice ou MSOffice).
n Imprimir após a última correção uma cópia de cada currículo para entregar aos jovens posteriormente.
n Lembrar que o OBJETIVO deve ser sempre direcionado a cada vaga destinada.

ÉTICA E CIDADANIA
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TEMA

OBJETIVOS n Apresentar as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas na oficina.
n Expor os conteúdos que são utilizados no mercado de trabalho.

PLANILHAS ELETRÔNICAS - DADOS

TEMPO

10’

85’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Lembrar aos jovens que, apesar do assunto continuar sendo a utilização de Planilhas eletrônicas, hoje se inicia um novo 
Tema – Ética e Cidadania, e com isso, vamos também trabalhar esse assunto sob a ótica do Tema.
O que vocês entenderam por Ética, nas oficinas de DPS ou CRT?
Vocês consideram importante pensar em Ética no Mundo Digital?
Solicitar exemplos de comportamentos Éticos no Mundo Digital. (respeito à privacidade; uso correto das Redes Sociais, etc.)
E onde a cidadania é exercida no Mundo Digital (ex: acesso amplo à computadores e à Internet; liberdade de expressão e 
acesso, etc)
DESAFIO – Eles buscarão identificar, até ao final da aula, como o assunto de hoje pode ser usado como instrumento de 
ampliação da Cidadania.

DESENVOLVIMENTO
Explicar os seguintes conteúdos: 
Classificação, Filtro, Validação, Comentários, Congelar Painéis.
Exemplos de planilhas: as mesmas das oficinas anteriores, porém usando os conteúdos acima.
Orientar a turma:
n Classificação, relacionar 5 nomes organizados de forma aleatória, e em seguida solicitar a organização. 
n Filtro, usar o mesmo exemplo adicionando o filtro.
n Validação, usar na planilha de Folha de Pagamento da oficina anterior, uma coluna chamada, Cargos abaixo dela você 
digitará: Gerente, Vendedor e Zelador.
n Com a relação pronta, fazer a validação na coluna de cargos, selecionando a opção Lista, onde você poderá selecionar a 
lista de cargos criados. Exemplo em anexo: Congelar Painéis, usar esta mesma planilha para configurar os painéis.

Importante: Ler para a turma as funções e repetir as definições no momento da utilização.

ENCERRAMENTO
Solicitar voluntários para listar situações em que o uso de planilhas pode promover mais cidadania.

1
ética e cidadania

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÕES

n Datashow;
n Planilhas das oficinas de Trabalho - FOLHA DE PAGAMENTO

n Estudar sobre o conteúdo. 
n Solicitar que os jovens possam trazer sugestões de planilhas para usar nas próximas oficinas.
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aneXo
eXemPlo aula 1 de eXCel
Exemplo da Validação para a coluna Cargo. 

Após a seleção das células onde estão os cargos, você irá para opção Dados, Validar Dados, 
Escolha a opção Lista.

Em seguida selecione a relação dos cargos que você digitou.
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Ficará assim:

Configure uma opção para Alerta de Erro, e pressione Ok.
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TEMA

OBJETIVOS n Correlacionar o uso das TICs e a Ética.
n Apresentar as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas na oficina.
n Detalhar os conteúdos que são utilizados no mercado de trabalho.

PLANILHA ELETRÔNICA – SE E e OU

TEMPO

10’

85’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Lembrando mais uma vez o Tema que nos integra....
https://www.youtube.com/watch?v=AovrWdAfc5o
O que o grupo tem a dizer sobre essa história?
Vocês já colocaram ou conhecem pessoas que colocaram imagens, fotos, vídeos de outras pessoas, somente com o intuito de 
fazer piada?
Relacionar com o que a turma está refletindo em DPS e com o correto uso das tecnologias

DESENVOLVIMENTO
Retomando nossas planilhas:
Explicar os seguintes conteúdos: Função: SE E e OU
Apresentar um exemplo de planilha e orientar a turma: 

n usar uma planilha de Seleção para Jogadores de Futebol. 
n fazer a função para a coluna de Resultado. Exemplo em anexo.

 “Se a ALTURA for maior que 1,70m; E; a IDADE for maior que 18 anos; E; o peso for menor que 75kg; então o RESULTADO, 
será Aprovado; caso contrário; Reprovado”. 
=SE(E(B5>1,7;C5>18;D5<75);”Aprovado”;”Reprovado”)
=SE(OU(B15>1,7;C15>18;D15<75);”Aprovado”;”Reprovado”)
Exercitar com os jovens com outras situações.

Importante: 
Exercitar a leitura das funções com os jovens.
A função SE E é simples, os testes lógicos só serão verdadeiros quando todas as condições são verdadeiras.
A Função SE OU, basta que um dos critérios do teste lógico seja verdadeiro, ele será verdadeiro.

ENCERRAMENTO
Solicitar que os jovens tragam sugestões de planilhas para usar nas próximas oficinas.

2
ética e cidadania

oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÃO

n Datashow

n Estudar sobre o conteúdo.
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eXemPlo aula 2 de eXCel’’Q

Exemplo de SE E

Exemplo de SE OU
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TEMA

OBJETIVOS n Apresentar as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas na oficina.
n Detalhar os conteúdos que são utilizados no mercado de trabalho.

PLANILHAS ELETRÔNICAS - REVISÃO

TEMPO

5’

100’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Iniciar a oficina perguntando ao grupo que ferramentas de planilha eletrônica já foram vistas, desde que essa temática foi 
trazida. Listar no quadro.

DESENVOLVIMENTO
Solicitar à turma que desenvolva exercícios que contenham todas as fórmulas e funções que já foram vistas. Utilizar os 
exemplos das empresas criadas no produto de trabalho. Questionar o uso de planilhas nos negócios - que exemplos de 
planilhas eles precisariam no dia-a-dia (cadastro de cliente, devedores, fluxo de caixa, estoque)?
 
Elaborar uma simulação de um empresário que tem desejo de automatizar alguns processos de seu negócio. Ex. Sorveteria, 
Mercadinho, Fluxo de caixa, controle de estoque, cadastro de clientes. Use esses exemplos para exercitar gráficos, bloqueio 
de células.
Importante: Exercitar a leitura das funções com os jovens.

ENCERRAMENTO
Pedir ao grupo para ficar em roda (podem somente virar as cadeiras). Jogar uma bola de papel, amassada, para alguém 
e explicar que, a cada 3 pessoas, o Tema da brincadeira muda. Ao primeiro que pegar a bola: pedir que avalie seus 
Conhecimentos de Planilhas. Manter o mesmo procedimento para mais 2 jovens. O último jovem a responder joga então a 
bola para outro colega e o tema agora é a Aplicabilidade das Planilhas. Manter o mesmo procedimento para 3 jovens; os 3 
seguintes, falarão de sua importância no Mercado de Trabalho; os 3 seguintes, como instrumento de cidadania. (o Professor 
pode ir exibindo os novos temas na Tela).

3
ética e cidadania

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÃO

n Datashow;
n Bola de papel, amassada

n Estudar sobre o conteúdo.
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TEMA

OBJETIVOS n Apresentar as ferramentas de planilha eletrônica, que serão trabalhadas na oficina.
n Detalhar os conteúdos que são utilizados no mercado de trabalho.

PLANILHAS ELETRÔNICAS – REVISÃO II

TEMPO

5’

100’

5’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Pedir voluntários para explicar os conteúdos da aula anterior.
Informar que darão continuidade, especialmente com exercícios práticos.

DESENVOLVIMENTO
Pedir sugestões aos jovens, para desenvolver exercícios que contenham todas as fórmulas e funções que já foram vistas.
Caso os jovens não tenham trazido os exemplos, sondar exemplos de planilhas que eles precisariam no dia-a-dia, que 
possam ajudar parentes ou amigos em algum tipo atividade. Ex. Sorveteria, Mercadinho, Fluxo de caixa, controle de estoque, 
cadastro de clientes.
Usar esses exemplos para exercitar gráficos, bloqueio de células.
Importante: Exercitar a leitura das funções com os jovens.

ENCERRAMENTO
Reflexão - Em que estas tarefas podem ser compreendidas como exercícios de Cidadania?

4
ética e cidadania

oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÃO

n Datashow

n Estudar sobre o conteúdo.
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TEMA

OBJETIVOS n Expor para os jovens conceitos básicos de Hardware e manutenção preventiva.
n Dar dicas de manuseio.
n Orientar quanto aos principais cuidados na manutenção.

HARDWARE – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

TEMPO

10’

90’

10’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Perguntar ao Grupo:
- quem se lembra da atividade de “Vendedores” e “Compradores”, trabalhada ainda em Identidade?
- ela tinha qual objetivo?
- que informações essa atividade ampliou, quanto aos periféricos de um Computador?
Concluir informando que o próximo bloco visa a aprofundar um pouco mais o conhecimento de Hardware e como realizar 
uma manutenção básica.
- vocês entendem o conceito de Hardware?
- alguém no grupo já sabe fazer manutenção? 
(Aguardar as contribuições e completar)

DESENVOLVIMENTO
Apropriar os jovens dos seguintes componentes:
n Placa-Mãe, Processador, Memória RAM, Placa de vídeo, HD, etc. (Material explicativo anexo)
n Expor os Principais Cuidados e dicas de manuseio. (Energia estática e aterramento, Ferramentas para manutenção...)

ENCERRAMENTO
Pedir aos jovens que façam um círculo e que cada um traga uma coisa que achou interessante ou foi novidade para ele, a 
partir desta oficina.

5
ética e cidadania

oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÃO

n Datashow

n Estudar sobre o conteúdo de hardware.
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aneXo
MANUTENÇÃO DE PCS: 
SAIbA QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS 
INDISPENSÁVEIS PARA MONTAR COMPUTADORES

Quer montar o seu próprio computador mas não sabe quais são as ferramentas necessárias? 
Fique atento para a lista que o Baixaki montou para você!

Por Luísa Barwinski em 18 de Maio de 2009

Se você tem interesse na parte de hardware, montagem de computadores e todos os assuntos 
ligados à área mais técnica do mundo da informática, não pode perder uma linha sequer deste artigo. 
Em complemento à série “Manutenção de PCs” que o Baixaki vem produzindo, falaremos aqui, das 
ferramentas que você vai precisar para poder montar o seu computador. Aqui você fica sabendo quais 
são as chaves, parafusos, alicates e todo o resto que não pode faltar na sua maleta de ferramentas.

Algumas destas ferramentas são fáceis de encontrar em qualquer lugar. Porém, algumas outras já são 
um pouco mais complicadas. Por isso, procure em lojas especializadas em computadores ou lojas de 
artigos multiuso. Os preços podem variar de acordo com a região do país em que você está, logo não 
podemos apresentar estimativas muito exatas. Pode até ser que algumas destas que compõem a lista 
já estejam na sua casa. Basta verificar! 

CHAVES DE FENDA
Como todos sabem, computadores possuem 
parafusos – vários, aliás. Portanto, um tipo de 
ferramenta que não pode faltar de jeito nenhum 
no seu kit de manutenção é a Chave de Fenda. 
Como existem dois tipos de parafuso, existem 
também, dois tipos de chave. Para os parafusos 
comuns (com apenas uma fenda) use a chave de 
ponta comum. Entretanto, a maioria dos parafusos 
do computador possui uma “estrela”, “cruz” ou 
qualquer outro nome que você queira chamar. O 
nome correto  para este tipo de padrão é “Ponta 
Cruzada” ou “Phillips”.

Dica
Se for possível, adquira as chaves que tenham 
pontas imantadas. Ou seja, que possuem uma 
camada de ímã na ponta. Assim, você consegue 
evitar que os parafusos caiam na sua placa-mãe.
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ALICATE
Assim como as Chaves de Fenda, outro tipo de ferramenta que não pode faltar são os Alicates. 
Recomendamos que você tenha um bom alicate como o da imagem. Com esta ferramenta, você 
pode realizar tarefas que vão desde pressionar objetos, pinçar parafusos ou até mesmo cortar fios. 
Entretanto, não encorajamos interferir na parte elétrica do computador.

MICA
Como sabemos que a placa-mãe não pode entrar em contato com componentes metálicos sem 
isolamento, o uso da Mica é indispensável na montagem do seu computador. As extremidades da placa-
mãe são presas pela Base de Suporte com Trava, contudo, existem outros furos na 
placa que precisam ser preenchidos para que ela não se mova de maneira alguma. 
Coloque a Mica no parafuso antes de prendê-lo à placa-mãe.

Dica
Em hipótese alguma esqueça de colocar a Mica nos parafusos que irão prender a placa-mãe.

PEÇAS PEQUENAS
ROSCA DE BASE

Por ter o bico mais estreito que os outros alicates, 
este modelo é indicado para situações em que é 
preciso pegar objetos pequenos ou pressionar 
algum cabo ou outro material qualquer. Ele 
também possui uma região própria para cortes, 
apesar de não ser a principal função dele.

Dica
Tente não forçar muito o alicate nas peças mais 
delicadas. Use-o com calma e firmeza.

A rosca de base se assemelha muito aos parafusos 
comuns, mas possui uma característica que a difere 
totalmente destas outras peças. A cabeça da rosca 
de base, como o nome já diz, é uma base para a 
entrada de outro parafuso. Por isso, ela deve ser 
colocada nos furos do gabinete para acoplar antes 
da metade inferior da Base de Suporte com Trava. 
Nunca prenda a sua placa-mãe com peças de 
metal sem isolamento, isto pode fazer com que ela 
queime ou fique seriamente danificada.
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PARAFUSO DE ROSCA GROSSA
Existem dois tipos de Parafusos de Rosca Grossa, os de uso interno e os de uso 
externo. Normalmente, não se costuma misturar estes dois tipos justamente 
por desempenharem funções específicas. Os de uso externo prendem as 
tampas do gabinete e normalmente estão em pequena quantidade se 
comparados aos de uso interno. Para prender drives, placa-mãe e outros 
dispositivos, pode ser necessário utilizar Parafusos de Rosca Grossa, mas esta é 
uma situação incomum.

PARAFUSO DE ROSCA FINA
É um dos componentes que você vai precisar ter em grande quantidade. Boa 
parte dos dispositivos como discos rígidos, drives de CD, DVD e até mesmo 
disquetes precisam ser presos por Parafusos de Rosca Fina.

Dica
Não use este componente em todos os furos da sua placa-mãe, isto pode prejudicar a fixação da 
placa no seu gabinete. Entretanto, não é só das ferramentas que você vai precisar para montar o 
seu computador. Existem muitos outros componentes para serem montados e que sem eles, não 
é possível existir computador algum.

BASE DE SUPORTE COM TRAVA
Por último e não menos importante, a Base de 
Suporte com Trava é essencial para garantir que a 
sua placa-mãe não irá queimar. Ela é dividida em 
duas partes, sendo que a inferior deve ser encaixada 

na Rosca de Base. Entretanto, o uso deste tipo de material tem sido deixado para trás porque muitos 
gabinetes já vêm com um encaixe pronto para as placas mães.

GABINETE
É a “casca” onde você irá fixar a placa-mãe e nela todos os outros cabos, 
placas, memórias e vários outros componentes. Existem vários modelos, 
cores e preços deste componente. Por isso é completamente pessoal a 
escolha do gabinete! Procure um que lhe agrade.
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PROCESSADOR
É o cérebro do seu computador. Toda a velocidade de realização de 
tarefas passa antes pelo processador. Assim, se este componente não for 
potente o bastante, a velocidade de processamento de dados pode ser 
comprometida.

CABOS
CABO IDE
Conecta o disco rígido IDE à placa-mãe.

CABO FLOPPy
Conecta o drive de leitura de disquetes (Floppy Disk) à placa-mãe.

CABO SATA
Conecta o disco rígido SATA à placa-mãe.
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PLACAS

REFRIGERAÇÃO

PLACA DE REDE
É a porta de entrada e saída pela qual a comunicação 
dos computadores de uma rede é feita. Conecta-se o 
cabo de rede (o azul) para transmitir informações de um 
computador para outro e até mesmo conectar-se à internet.

PLACA DE VÍDEO
Processa as informações ligadas à exibição de imagens 
que irão aparecer no seu monitor. Normalmente, estes 
componentes utilizam uma memória própria além do 
que é dedicado a ele pelo próprio sistema. Quanto 
maior a capacidade, melhor será a defi nição de imagem 
do seu computador.

PLACA-MÃE
Base de conexão e transmissão de dados através de 
impulsos elétricos. Todos os componentes devem 
estar conectados corretamente à placa-mãe para que o 
computador funcione de maneira adequada. Deve-se 
prestar muita atenção às entradas para a conexão dos 
componentes.

COOLER DO PROCESSADOR
Todo o trabalho feito pelo processador gera bastante 
calor, podendo chegar a quase 90 graus Celsius. Por isso, 
é indispensável instalar um cooler só para refrigerar o seu 
processador. Nunca ligue o computador sem ter instalado 
o cooler do processador.

REFRIGERAÇÃO
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COOLER EXTRA (VENTOINHA)
Não é difícil encontrar computadores que esquentam muito. Por isso, ter um cooler extra pode ajudar 
bastante. Se o cooler do processador não estiver mais dando conta do recado, instale mais um para 
garantir que nada vai queimar dentro do seu gabinete.

HD SATA 
O disco rígido do tipo SATA tem como principal função armazenar os 
seus dados, programas e arquivos. Contudo, o que difere este dos outros 
HDs é a entrada dele. A sigla SATA explica esta diferença, Serial Advanced 
Technology Attachment indica que o cabo e as entradas pertencem a um 
outro grupo. As características físicas deste tipo de conexão são:
n Entrada mais estreita
n Cabo mais estreito
n Plugs do cabo mais estreitos

HD IDE OU PATA
Assim como o SATA, o IDE (hoje chamado de PATA) também serve para 
armazenar os seus dados. Porém a diferença deste para o outro modelo 
também está no tipo de entrada e no cabo. A sigla PATA signifi ca Parallel 
Advanced Technology Attachment. As características físicas deste tipo de 
conexão são:
n Entrada larga composta por pinos
n Cabo mais largo, também chamado de “cabo fi ta” há algum tempo.
n Plugs do cabo são largos e perfurados para adaptar-se ao pino

DISCO RÍGIDO (HD)

PENTE DE MEMÓRIA
Os pentes de memória são indispensáveis 
para a montagem de qualquer computador. 
Eles são responsáveis pelo armazenamento, 
execução de programas, qualidade de defi nição 
de imagens pela placa de vídeo e uma série 
de tarefas. Quanto mais memória melhor. 
Normalmente, as placas-mãe possuem dois 
slots (espaços) para a inserção de memórias.

MEMÓRIA

execução de programas, qualidade de defi nição 
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MANUTENÇÃO DE PCS: SAIbA QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS 
INDISPENSÁVEIS PARA MONTAR COMPUTADORES

DRIVE DE CD/DVD
São a porta de entrada da maioria de mídias para o computador. 
Estes dispositivos podem reproduzir e gravar CDs e DVDs a partir 
de um software e um hardware próprio. Atualmente, vários deles já 
podem ler e até gravar Blu-Ray.

DRIVE DE DISQUETE (FLOPPy DISK)
Apesar de muitos computadores mais recentes não contarem com 
drives para a leitura de disquetes, ainda é comum encontrar mídias 
deste tipo. A capacidade de armazenamento deste tipo de disco é 
de aproximadamente 1,3 MB e já foi ultrapassada pelos pen-drives 
que já podem chegar a ter mais de 32 GB.

LEITOR PARA CARTÃO DE MEMÓRIA
Os cartões de memória são bastante úteis para usuários que 
trabalham com fotos e vídeos. Normalmente as câmeras digitais 
possuem entradas para este tipo de cartão que permite o livre 
trânsito das informações contidas neste meio. As capacidades 
variam bastante.

DRIVES



103 caderno do edUcador 
Tecnologia da informação e comunicação

formação de Jovens ProTagonisTas 
Para o mundo do Trabalho

aneXo
MANUTENÇÃO DE PCS: SAIbA QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS 
INDISPENSÁVEIS PARA MONTAR COMPUTADORES

FONTE DE WATTS REAIS
A fonte é o meio de alimentação energética do computador. Sem 
ela, não há como enviar os impulsos elétricos para a placa-mãe 
processar os outros dados.

Muito bem, agora que você já conhece quais são as principais ferramentas e componentes para 
montar o seu computador, não perca tempo e monte a sua lista! Entretanto, muitas coisas das que 
foram citadas aqui você já deve ter em casa, como as chaves de fenda e o alicate. Algumas outras 
peças são um pouco mais difíceis de encontrar, mas com uma boa pesquisa nas lojas de artigos 
eletrônicos e informática da sua cidade pode resolver!

Leia mais em: http://www.tecmundo.com.br/manutencao-de-pcs/2113-manutencao-de-pcs-saiba-quais-sao-as-ferramentas-indispensaveis-para-montar-
computadores.htm#ixzz2i0O1p4mm

FONTE
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OBJETIVO n Facilitar a fixação do conteúdo abordado na oficina anterior através de uma atividade lúdica 
sobre Hardware.

HARDWARE - GINCANA

TEMPO

15’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Dividir o quadro branco em duas partes. EQUIPE 1 | EQUIPE 2. Desenhar uma pequena tabela ao centro para colocar a 
pontuação;
Organizar a sala para que fiquem duas mesas próximas ao quadro e duas mesas ao final da sala. Colocar os computadores 
montados nas mesas do final da sala. Um em cada lado. 
Dividir a turma em 2 grupos: os jovens que possuem mais domínio, devem estar em equipes diferentes. Solicitar que os 
jovens de cada turma organizem uma sequência para iniciar a atividade.

DESENVOLVIMENTO
Explicar aos jovens, um de cada equipe:
1. Devem ir ao computador montado, retirar uma única peça, levar até a mesa da frente, escrever o nome e para que serve no 
quadro e em seguida colocar na mesa próxima, do seu mesmo lado.

2. Avaliar com a turma se a resposta está correta. Caso sim, registre 10 pontos para a equipe e autorize a saída do jovem. 
Caso não, não marque ponto para a equipe e construa a resposta correta com a equipe;

3. Apenas quando a equipe acertar, autorizar a saída do participante e vinda do próximo. Não há necessidade de correr ou 
retirar as peças com pressa, já que são avaliados apenas quando os 2 times estiverem com a peça na mesa da frente.
Repetir o processo até que todo o computador seja desmontado e suas peças fiquem sobre as mesas próximas ao quadro. A 
equipe que concluir primeiro ganha 10 pontos. Com todas as peças sobre a mesa, o educador deve provocar uma pequena 
revisão: levantar uma a uma e perguntar o que é e para que serve.

4. Solicitar que as equipes se reúnam e definam uma regra para montar o computador novamente. Informar que apenas 
uma peça pode ser pegue por vez; Não pode ir outro jovem pegar peça, antes que a anterior seja colocada no lugar certo.

5. Finalizar a atividade quando o computador completo for apresentado por uma das equipes

ENCERRAMENTO
Refletir sobre o funcionamento do computador. Perguntar quem já havia visto um computador desmontado e qual foi a 
sensação; O que sei? O que ainda quero saber?

6
ética e cidadania

oficina

MATERIAIS NECESSÁRIOS

ORIENTAÇÃO

n 2 computadores para ser desmontados (de preferência que não funcionem);
n Chaves para desmontar os computadores

n Estudar sobre o conteúdo.



105 caderno do edUcador 
Tecnologia da informação e comunicação

formação de Jovens ProTagonisTas 
Para o mundo do Trabalho

TEMA

OBJETIVOS n Apresentar e refletir com os jovens sobre os conteúdos de Segurança da informação.
n Facilitar a compreensão do uso de softwares para limpeza lógica.

SEGURANÇA E LIMPEZA - SOFTWARES 

TEMPO

5’

85’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n (professor simula um espirro, ao entrar na sala. Parece que estou ficando doente... alguém sabe o que causa uma gripe? E 
por que falamos/ escutamos o tempo inteiro que é importante “proteger o computador de vírus”?)
Explicar então, que hoje irão compreender um pouco mais sobre segurança e limpeza. 
Perguntar se alguém sabe como isso é feito.
Aguardar contribuições e anotar ideias centrais. 

DESENVOLVIMENTO
Solicitar que os jovens liguem os computadores.
Realizar a explanação dos seguintes conteúdos:
n Configuração da BIOS
n Instalação do Sistema Operacional
n Particionamento de disco
n Atualizações do Sistema operacional
n Principais ameaças:

n Vírus, spyware, worms, spam, phishing...
n Softwares para proteção e limpeza do S.O
n Softwares para segurança e manutenção dos computadores:

n Antivírus, Antispyware, Firewall, Limpeza de disco (ccleaner, desfragmentação, scandisk...)

Solicitar que os jovens reiniciem seus computadores: Reforçar o conceito do sistema operacional, que é o principal software 
do computador e que leva um determinado tempo na inicialização até liberar o uso. Esse tempo vai aumentando de acordo 
com a quantidade de programas que inicializam junto com ele.

ENCERRAMENTO
Solicitar 05 voluntários. Eles apontarão 5 colegas, que irão relatar:
1) Qual a diferença entre software e hardware?
2) O que é a configuração BIOS e por que ela é importante?
3) Quais as principais ameaças a um sistema operacional?
4) O que é um “Cavalo de Tróia” na linguagem dos computadores?
5) Quais os principais softwares para segurança/ proteção?

7
ética e cidadania

oficina

MATERIAL NECESSÁRIO

ORIENTAÇÃO

n Datashow

n Estudar sobre o conteúdo.
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O QUE É bIOS? 
ENTENDA O SIGNIFICADO DESSA SIGlA E COMO ElA É 
IMPORTANTE PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR

Por Elaine Martins em 29 de Maio de 2012 (retirado de www.techmundo.com.br)

A palavra BIOS é um acrônimo para Basic Input/Output System ou Sistema Básico de Entrada e Saída. 
Trata-se de um mecanismo responsável por algumas atividades consideradas corriqueiras em um 
computador, mas que são de suma importância para o correto funcionamento de uma máquina. Se a 
BIOS para de funcionar, o PC também para.

FUNCIONAMENTO
O Sistema Básico de Entrada e Saída é um aplicativo responsável pela execução da várias tarefas 
executadas do momento em que você liga o computador até o carregamento do sistema operacional 
instalado na máquina.

Ao iniciar o PC, a BIOS faz uma varredura para detectar e identificar todos os componentes de 
hardware conectados à máquina. Só depois de todo esse processo de identificação é que a BIOS passa 
o controle para o sistema operacional e o boot acontece de verdade.
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O QUE É bIOS?

É na BIOS que você pode visualizar e alterar algumas informações do seu PC, como ajustar o relógio 
do sistema, verificar a temperatura da placa-mãe e do processador ou conferir a velocidade com a 
qual o cooler está girando. Além disso, é por meio dessa ferramenta que você determina se o boot do 
PC será feito pelo disco rígido, drive de CD/DVD ou dispositivos USB.

Os famosos overclock e underclock, que nada mais são do que alterar a velocidade de clock do 
processador, também são feitos por meio da BIOS. Como você pode perceber, sem esse aplicativo é 
praticamente impossível iniciar uma máquina.

MAIS ALGUNS DETALHES
Para garantir sua integridade, a BIOS fica gravada dentro de um 
chip com memória ROM (memória somente de leitura), o que 
quer dizer que não é possível alterar suas características centrais. 
Você não pode, por exemplo, desinstalar a BIOS do computador, 
apenas atualizá-la ou modificar as opções permitidas.

Configurar a BIOS não é uma tarefa difícil, mas você 
precisa ter cuidado para não fazer modificações que 
acabem prejudicando o funcionamento do computador. 
Para saber mais detalhes a respeito dessa ferramenta tão 
importante para o PC, acesse o artigo “Manutenção de PCs: 
desmistificando a BIOS”. Com ele, você fica por dentro de 

todas as opções que podem ser encontradas em uma BIOS e qual a atividade de cada uma delas.

Leia mais em:http://www.tecmundo.com.br/o-que-e/244-o-que-e-bios-.htm#ixzz2hzPWx5zj
E também em: http://www.tecmundo.com.br/aumentar-desempenho/2479-manutencao-de-pcs-desmistificando-a-bios.htm



108 caderno do edUcador 
Tecnologia da informação e comunicação

formação de Jovens ProTagonisTas 
Para o mundo do Trabalho

TEMA

OBJETIVOS n Identificar o crescimento dos conhecimentos obtidos pelos jovens no processo de formação 
mediante aplicação do Questionário PÓS TESTE;
n Observar nos jovens atitudes, saberes, conhecimentos aperfeiçoados.

AVALIAÇÃO PÓS-TESTE E FECHAMENTO

TEMPO

5’

45’

30’

20’

15’

ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
n Receber os jovens com um cartaz, previamente colado na sala com uma mensagem positiva para seu futuro: Ex:  
“Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar; não apenas planejar, mas 
também acreditar.” Anatole France
Explicar que eles estão concluindo um caminho - mas que este mesmo caminho abre outros percursos – que serão cheios de 
desafios, e necessitarão que a determinação, a força de vontade e o planejamento os ajudem a vencer – mas que não podem 
perder, nessa estrada, o sonho, a crença de que é sim, possível alcançar seus objetivos e metas. O CDD, ensinou, sobretudo, 
que cada um deles PODE, É CAPAZ de realizar, de transformar, de crescer.

DESENVOLVIMENTO 1

Aplicação do Pós-Teste:
Explicar que o objetivo da atividade é fazer uma avaliação processual, ou seja, que nível de conhecimento o jovem alcançou até 
essa etapa do processo de formação. Lembrar que os conhecimentos são sempre aperfeiçoados e a formação nunca termina. 
n Distribuir para cada jovem um Questionário de Sondagem;
n O teste será realizado em 40min;

AVALIAÇÃO DO PÓS-TESTE
Recolher os questionários respondidos e distribuir aleatoriamente à turma para correção. Reforçar a confiança, esclarecer que 
a atividade servirá como devolutiva e dará suporte para que possam identificar os pontos a melhorar. Explicar que não deve 
haver nenhum tipo de rasura ou tentativa de consertar respostas.
Corrigir cada questão informando as respostas corretas. Dessa vez, tirar as dúvidas e complementar com o que for necessário.
Solicitar que as correções sejam feitas com caneta de cor diferente destacando com X para as questões erradas. Ao final, os 
jovens devolverão os questionários para o registro das notas. 
OBS: Educador: registrar cada nota, para posteriormente serem adicionadas ao SMA III dos jovens.
Ao final, devolver a cada um, seu próprio teste. Entregar também o PRÉ-TESTE para comparação. Espere alguns minutos para 
que os jovens avaliem o que aprenderam no processo. Solicitar que façam um círculo para avalição final.

DESENVOLVIMENTO 2

Projetar na parede uma imagem de um caminho com o desenho de 3 pés / pisadas no chão (um pouco afastados). (Exemplo anexo)
Solicitar aos jovens que olhem um pouco para esta imagem. Enquanto isso entregar 3 tarjetas de cores diferentes para cada jovem.
Pedir que escrevam nas tarjetas (da primeira cor) e colem no 1° pé – como eu estava, qual minha expectativa de aprender 
Tecnologias.
No 2° pé – como estou agora, hoje, ao concluir o curso.
No 3° pé – que desafios levo para o meu futuro – pessoal e profissional (com relação ao aprendizado das TIC)

Convidar os jovens para formar um círculo. Pedir que comentem – A PARTIR DE SEUS “PÉS” NA Estrada -  as oficinas de TIC e dos 
Aprendizados obtidos e desenvolvidos. Cada um, ao final de sua fala, escolhe e compartilha um desafio que se coloca, no sentido de 
dominar melhor o mundo digital (o 3° pé). (ex: vou continuar aprofundando sites na web; planilhas; blogs; PPT, etc.).
Agradecer a participação, o envolvimento e o compromisso de todos. Convidá-los a fechar esse momento com o grito motivacional do 
CDD – todos se aproximam do centro da sala, colocam os braços estendidos na direção do centro do círculo e gritam juntos: “CDD”. Na 
sequência, cada um traz uma palavra de força para o grupo.

8
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MATERIAIS NECESSÁRIOS ORIENTAÇÕES

n Datashow
n Tarjetas com 3 cores diferentes;
n 1 imagem (de um caminho, 
estrada ou escada) 
e 1 figura de pegadas.

n Preparar um slide contendo 
uma imagem (de um caminho, 
estrada ou escada) e três figuras 
de pegadas. (Exemplo anexo) 
para ser usado como avaliação 
da oficina.
n Preparar uma tabela com o 

nome de todos os jovens 
para registrar as notas do PRÉ 
e PÓS TESTE.
n Estar atento ao tempo, 
de forma a que seja possível 
realizar todo o plano de aula 
da oficina final

n Questionário de PÓS-TESTE, 
quantidade suficiente para todos;
n O questionário PRÉ-TESTE dos 
jovens realizados no início da Semana 
de Acolhida com sua devida nota.
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PrImeIro PaSSo: 
como eu estava, qual 
minha expectativa de 
aprender tecnologias?

SegUndo PaSSo: 
como eu estou agora, 
hoje, ao concluir o curso?

TerceIro PaSSo: 
Que desafios levo para o 
meu futuro - pessoal e 
profissional (com relação 
ao aprendizado das TIc)?
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