DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO TÉCNICO
PROGRAMA ANALÍTICO DA DISCIPLINA
CURSO: Técnico em Informática Concomitante
PROFESSOR:
DISCIPLINA: Linguagens de Programação WEB II
CARGA HORÁRIA: 80 h.a.

ANO:
PERÍODO: 2º

Pré-requisitos: Algoritmos e Estruturas de Dados e Linguagem de
Programação WEB

OBJETIVOS
Desenvolver no aluno a capacidade e habilidade de programação, bem com seu espírito investigativo e a
compreensão dos conceitos mais utilizados na WEB.
Objetivos Específicos: ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:
●Ler e interpretar códigos e scripts em PHP.
●Transcrever códigos de várias linguagens utilizadas.
●Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de produção e de
comunicação.
●Utilizar corretamente instrumentos de desenvolvimento de Sites.
●Identificar o problema (compreender enunciados)
●Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema.
●Formular hipóteses e prever resultados.
●Selecionar estratégias de resolução de problemas envolvendo desenvolvimento de sites para
WEB.
●Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos.

EMENTA
Propiciar condições básicas para o desenvolvimento WEB, mediante a compreensão domínio e aplicação
das técnicas inerentes à Programação WEB. Questionar / Interpretar problemas cotidianos de uma
organização criando parâmetros para possíveis soluções informatizadas via WEB. Trabalhar com a
linguagem PHP, em especificações técnicas, criando um Site. Compreender as transformações que ocorrem
no mundo virtual, tendo condições de trabalhar com vários recursos para desenvolvimento de aplicações
WEB.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO E METODOLOGIA
I.O desenvolvimento dos conteúdos será feito por meio de sessões teóricas dedicadas a introdução
do tema ou síntese do tema estudado e formação dos conceitos, bem como por meio de sessões
práticas que incluem a resolução de atividades propostas.
II.Os alunos serão solicitados a resolverem listas de exercícios para fixação e verificação de
aprendizagem por meio de discussões em sala durante a correção.
III.Os alunos, individualmente, serão solicitados a fazerem reflexão e discussão de situações
problema dos temas trabalhados, como também a realizarem trabalhos em grupo referentes ao
conteúdo estudado.
IV.Em avaliações individuais visando diagnosticar o aprendizado dos alunos, os mesmos terão sua
avaliação quantitativa complementar.
V.Os alunos que não alcançarem desempenho satisfatório durante o período letivo serão

reorientados e farão estudos de recuperação.
VI.Serão utilizados como recursos didáticos quadro e pincel, Data Show, multimídia, dentre outros
elaborados pelo professor.
VII.Trabalhos e listas de exercícios serão trabalhados de forma continua nas aulas.

RECURSOS DIDÁTICOS
●Quadro
●Data-show
●Laboratório de Informática
●Material impresso

AVALIAÇÃO
Provas serão escritas e práticas no valor de 20 pontos sobre as matérias vistas em aula.
Avaliação contínua durante toda a aula no valor total de 10 pontos – os alunos serão avaliados por sua
participação, interação e entendimento dos conteúdos propostos.
CONTEÚDOS

CH

1. Princípios Básicos
1.1 O que é PHP ?
1.2 História do PHP
1.3 Razões para se usar PHP.(Comparações com outras linguagens)

16

1ª Avaliação

04

2. Criação de Script WEB do lado do Servidor
2.1 HTML Estática
2.2 Tecnologia do lado do Cliente
2.3 Instalando o PHP
2.4 Ferramentas de desenvolvimento

16

2ª Avaliação
04

3. Adicionando PHP à HTML
3.1. Incluindo arquivos
3.2. Sintaxe, variáveis e impressão.
3.3. Constantes e strings
3.4. Controle (if-else, switch, while, for)
3.5. Argumentos GET e POST

16

1ª Avaliação
04

4. PHP com Banco de Dados
4.1. MYSQL e seus comandos
4.2. Construindo Formulários
4.3. Criação de sites em PHP

16

2ª Avaliação

04
TOTAL

80
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Pesquisa em artigos e revistas de Desenvolvimento WEB.
Internet
http://www.php.net (manual PHP)
http://www.troutworks.com/phpbook
http://www.wiley.com/cpmbooks/converse
http://www.phpbrasil.com
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