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PLANO DE ENSINO 2018/2 

Disciplina: Aplicativos de celulares 
Nº Créditos: 4 Carga Horária:  60 
Professor (a): Fabricio Schlag 
* Sugere que o(a) aluno(a) tenha durante as aulas smartphone ou tablet em 
funcionamento. 
1. EMENTA 
O mundo moderno. Utilização de dispositivos portáteis explorando os recursos de suas 
aplicações do dia a dia. 
 

 2. OBJETIVO GERAL 
Proporcionar o grupo de alunos ao aprendizado em tarefas úteis no cotidiano da 
terceira idade. Inclusão digital em tecnologia de dispositivo eletrônico portátil como o 
celular e seus aplicativos. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Educação no uso dos equipamentos portáteis e o aperfeiçoamento de seus 
conhecimentos utilizando a internet. 

3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Cuidados com a segurança no uso dos celulares modernos,  

- Aplicativos de celulares:  cartões de aniversário, e-mail, YouTube, Skype, 

WhatsApp, Instagram, Google Maps, Facebook, culinária, jogos, manuseio de 

agenda e outros. 

- Ética no uso do aparelho  

- Atividades para desenvolver o aprendizado saudável em tecnologia. 

- Segurança no uso de tecnologia. 



 

 

4- METODOLOGIA 

- Aulas expositivas; - Diálogos; - Debates; - Análise de informação; Manuseio do 

próprio telefone. 

 

5- AVALIAÇÃO / PARTICIPAÇÃO: 

A avaliação será realizada no decorrer do semestre com sua participação, frequência 
e interagindo com o grupo no decorrer do semestre. 
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- apresentação 
- ética no uso de celular – discente deverá conduzir os telefones 
celulares no modo silencioso. 
- significado geral dos ícones  
- onde baixar e como escolher o aplicativo (app) 
- INSTAGRAM (aplicativo principal das atividades) 
Tema: Apresentação da disciplina conhecendo tecnologias dos 
celulares modernos  
Metodologia: Expositiva e com demonstração de equipamentos. 
  
O discente deverá conhecer nomes das tecnologias e manusear o 
mínimo possível de celular moderno.  
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 - uso do Facebook, Instagram, etc. 

- outras tecnologias, kindle etc. 
- tablets e outros dispositivos 
Tema: Os aplicativos das redes sociais 
Metodologia: Expositiva. 



 

 

Avaliação - Participação.  
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Whatsapp, google talk, Skype, etc. 
VoiP – utilização de voz na Internet 
Tema: Serviço de mensagens instantâneas  
  
Metodologia: 
 Prática em sala e exposição de conteúdo 
Avaliação 
 Frequência e participação.  
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Auto avalição 
 
Encerramento das atividades com depoimento de conquistas no 
processo de aprendizagem. 
 

dez 
Encerramento das atividades com depoimento de conquistas no 
processo de aprendizagem. 
 

 
Encerramento das atividades com depoimento e registros de 
conquistas no processo de aprendizagem. 
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