
 

Aula Data Dia Horário CH Tipo de
atividade

Base tecnológica Plataforma

Aula 1 27/07/2021 3ª 14:00 - 16:00
1h30 - aula
0h30 - discussão

 02
h

Síncrona - História e evolução da informática.
- Introdução aos componentes hardware de um computador.

https://
streamyard.com 

- - - 02h Assíncrona - Vídeo sobre componentes de hardware.

Aula 2 29/07/2021 5ª 14:00 - 16:00
1h30 - aula
0h30 - discussão

02h Síncrona - Componentes básicos de um computador.
- Tipos de computadores,
- Tipos de periféricos.

https://
streamyard.com

02h Assíncrona - Vídeo sobre estrutura de armazenamento, entendo sistemas de 
backup.
- Atividade prática escolha de hardware.

Aula 3 03/08/2021 3ª 14:00 - 16:00
1h30 - aula
0h30 - discussão

02h Síncrona - Introdução em Sistemas operacionais: Windows e Linux
- Atividade prática em sistemas operacionais windows e Linux

https://
streamyard.com

02h Assíncrona - Vídeo sobre Linux.
- Vídeo sobre MacOS.

Aula 4 05/08/2021 5ª 14:00 - 16:00
1h30 - aula
0h30 - discussão

02h Síncrona - Introdução a navegadores web.
- Editores de Texto.

https://
streamyard.com

02h Assíncrona - Atividade prática sobre formatação de texto.

Aula 5 10/08/2021 3ª 14:00 - 16:00
1h30 - aula
0h30 - discussão

02h Síncrona - Planilhas eletrônicas, principais funções e recursos.
- Sistemas de apresentação, principais funções e recursos.

https://
streamyard.com

02h Assíncrona - Atividade prática sobre apresentações.

Curso de Formação Inicial e Continuada - Higienista em Serviços de Saúde
Plano de Ensino

Componente Curricular: Noções de Informática                                                                        Carga Horária: 20h
Professor Responsável: Diego Alves da Silva
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*Atividade síncrona: aula online professores e alunas juntos via Youtube (Plataforma StreamYard com apoio/mediação de bolsistas do projeto: 
https://streamyard.com). 
** As aulas síncronas serão gravadas e hospedadas na plataforma Youtube do Projeto UAI durante o período do curso.
*** Atividade assíncrona: não é necessário que as alunas e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam concluídas e o 
aprendizado seja adequado, ou seja as alunas poderão acessar as atividades de acordo com o seu tempo, horário e local preferido para aprendizado (vídeos
ou áudios de aulas gravados, filmes, textos, e-mails, fóruns ou listas de discussão, etc.).

https://streamyard.com/

