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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec nº745 de 10/09/2015

Etec Escola Técnica de Carapicuíba

Código: 0144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos

Componente Curricular: Influência dos Movimentos Artísticos Comunicação Visual I

Módulo:1 C. H. Semanal:2,5

Professor:Ariadne Heloísa,Maria Fernanda Guimarães, Viviane Aquino Silva, Sandro 
Ribeiro e Sandro Megumi Kuradomi

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
1. Selecionar características de estilos artísticos que contribuam como fonte de 
informação para o desenvolvimento do projeto ou produto de comunicação visual
2. Interpretar informações sobre o contexto artístico na história, analisando sua evolução
e as características gerais das manifestações artísticas.
3. Identificar, no contexto contemporâneo, manifestações artísticas e culturais que 
enriqueçam o processo de trabalho do profissional da comunicação visual
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Influência dos Movimentos Artísticos Comunicação Visual I                                                                          Módulo:I

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1.  Selecionar  características  de  estilos
artísticos que contribuam como fonte de
informação  para  o  desenvolvimento  do
projeto ou produto de comunicação visual.

2. Interpretar informações sobre o contexto
artístico  na  história,  analisando  sua
evolução  e  as  características  gerais  das
manifestações artísticas.

3. Identificar, no contexto contemporâneo,
manifestações artísticas e culturais que 
enriqueçam o processo de trabalho do 
profissional de comunicação visual.

1.  Identificar  informações sobre  estilos artísticos
que contribuam de forma criativa para o projeto ou
produto de comunicação visual.

2. Pesquisar informações sobre a história da arte.

3.  Identificar  referências  artísticas  e  sua
contribuição dentro de seu contexto histórico.

1. Diferentes linguagens artísticas (desenho,
pintura,  escultura/  modelagem,  arquitetura,
as artes aplicadas ao uso cotidiano).

2. Conceito de arte nos contextos históricos:

•  Introdução:  primeiras  manifestações  (Pré-
História)

• Antiguidade (Egito, Grécia, Roma, Paleo-
Cristã e Bizantina)

• Idade Média (Românico e Gótico)

• Idade Moderna

(Renascimento,  Maneirismo,  Barroco  e
Rococó)

• Idade Contemporânea (Neoclássico,
Romantismo, Realismo, Impressionismo e 
Pós-Impressionismo)
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Influência dos Movimentos Artísticos Comunicação Visual I                                                                             Módulo:I

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

1. Identificar informações 
sobre estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de 
comunicação visual.

2. Pesquisar informações sobre 
a história da arte.

3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico.

1  Diferentes  linguagens  artísticas
(desenho,  pintura,  escultura/
modelagem,  arquitetura,  as  artes
aplicadas ao uso cotidiano).

2. Conceito de arte nos contextos
históricos:

•  Introdução:  primeiras
manifestações (Pré-História)

Recepção das Turmas. Apresentação da disciplina e
do método de trabalho. Organização dos grupos. 
Leitura de textos, debate e observação de imagens 
e vídeos.
•Exposição Teórica com recursos audiovisuais
•Orientação pessoal
•Discussões sobre o tema

03 /02 a 17 / 03
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1. Identificar informações 
sobre estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de 
comunicação visual.

2. Pesquisar informações sobre 
a história da arte.

3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico.

Introdução: primeiras 
manifestações (Pré-História)

• Antiguidade (Egito, Grécia, 
Roma, Paleo-Cristã e Bizantina)

• Idade Média (Românico e 
Gótico)

• Idade Moderna

(Renascimento, Maneirismo, 
Barroco e Rococó)

• Idade Contemporânea 
(Neoclássico, Romantismo, 
Realismo, Impressionismo e Pós-
Impressionismo)

•Exposição Teórica com recursos audiovisuais
•Orientação pessoal
•Discussões sobre o tema

20 /03 a 20 /04

1. Identificar informações 
sobre estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de 
comunicação visual.

2. Pesquisar informações sobre 
a história da arte.

3. Identificar referências
artísticas e sua contribuição

dentro de seu contexto
histórico.

Idade Moderna

(Renascimento, Maneirismo, 
Barroco e Rococó)

• Idade Contemporânea 
(Neoclássico, Romantismo, 
Realismo, Impressionismo e Pós-
Impressionismo)

•Exposição Teórica com recursos audiovisuais
•Orientação pessoal
•Discussões sobre o tema
•Apresentação de trabalho prático sobre os temas 
escolhidos pelos grupos acerca do conteúdo das 
aulas, acompanhados de seminários.
• Primavera do saber - Semana de animação

24 /04 a 26 /05
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1. Identificar informações 
sobre estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de 
comunicação visual.

2. Pesquisar informações sobre 
a história da arte.

3. Identificar referências
artísticas e sua contribuição

dentro de seu contexto
histórico.

Idade Moderna

(Renascimento, Maneirismo, 
Barroco e Rococó)

• Idade Contemporânea 
(Neoclássico, Romantismo, 
Realismo, Impressionismo e Pós-
Impressionismo).

Exposição Teórica com recursos audiovisuais
Orientação pessoal
Apresentação de seminários e produção de 
exposição
Projeto Interdisciplinar
Feira do TCC
Conversas com pic nic

29 /05 a 30 / 06

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

Saber relacionar a confecção 
prática com as referências 
teórica das artes, associando as 
abordagens históricas.

- Frequência
- Debates
- Confecção de trabalho prático que
contemple o tema.
- Apresentação teórica sobre o tema
escolhido para o trabalho prático.

- Pontualidade na entrega dos trabalhos
- Clareza e envolvimento com o tema
do trabalho
- Estética e criatividade na construção
do trabalho prático.
- Embasamento conceitual

- Participação nos debates com 
argumentação coerente.
- Alta habilidade estética na confecção 
de trabalho prático.

1
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

Mapa de Afetividade 
(levantamento de 
informações sobre 
os alunos)

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação 
de atividades extraclasse 

Preparação de 
atividades;

Produção de 
material para auxílio
nas atividades

 Reuniões de 
Planejamento e 
Pedagógica

Março  

Replanejamento de trabalhos 
junto aos alunos com 
defasagem de aprendizagem 
e/ou excesso de faltas

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida.

 
 Reunião de Curso, 
Reunião de professores

Abril

Identificação e 
acompanhamento de
alunos com déficit de
aprendizagem 
causados por 
problemas 
extraclasse 

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida

Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Conselho Intermediário

Maio
Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida

 Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Reunião de Curso

Junho

 
Orientação aos 
alunos com excesso 
de faltas e/ou déficits
de aprendizagem.

Acompanhamento, junto com 
a coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 
alunos com déficit

Auxílio na finalização 
das peças dos projetos
de TCC

 
Plantões de TCC e 
Interdisciplinares
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Julho

Mapa de Afetividade 
(levantamento de 
informações sobre 
os alunos)

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação 
de atividades extraclasse 

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida

Produção de 
material para auxílio
nas atividades

 Reuniões de 
Planejamento e 
Pedagógica

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Vídeos:
- A História da Arte em Videoclipe
- Afinal, o que é Arte?
- VI Mostra 3M em Arte Digital

Artigos:
SARDELICH, M. A. Leitura de imagens, cultura visual e prática educativa. Cad. Pesqui. vol.36 no.128 São
Paulo May/Aug. 2006

Livros:
SODRÉ, N. Síntese de História da Cultura Brasileira. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 1981.
PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. São Paulo: Ática, 2005.
GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora LTC- Livros técnicos e
Científicos Editora.
ABAURRE, Maria Luiza; PONTARA, Marcela; CESILA, Juliana Sylvestre. Realismo: origens e chegada 
a Portugal. In:Literatura- Ensino Médio. UNO sistema de ensino
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Literatura Brasileira. São Paulo: Atual, 2000.
NICOLA, José de. Literatura Brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione, 1998.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Aos alunos que se ausentarem em dias de avaliação serão ofertadas novas oportunidades de apresentação
de trabalho. 
A análise do rendimento do aluno será realizada à luz de suas condições pedagógicas, considerando as
habilidades diagnosticadas.

IX – Identificação:

Nome do professor: Ariadne Heloísa,Maria Fernanda Guimarães, Viviane Aquino Silva, Sandro 
Ribeiro e Sandro Megumi Kuradomi

Assinatura:                                                                                        Data:01/02/2017
Assinatura:                                                                                        Data:01/02/2017
Assinatura:                                                                                        Data:01/02/2017
Assinatura:                                                                                        Data:01/02/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
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aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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Plano de Curso nº 209                 aprovado pela portaria Cetec nº  148   de 09/10/12

Etec -Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de

TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

Qualificação: Técnica de Nível Médio de  TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia

Módulo: I C. H. Semanal:2,5

Professor: Davi Silva Peixoto

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.

Analisar no contexto contemporâneo manifestações artísticas e culturais que

enriqueçam o processo de trabalho da área.

 Criar projetos de comunicação visual em meios eletrônicos.

 Escrever e interpretar textos técnicos, utilizando o vocabulário específico da área.

 Desenvolver projeto que mobilize as competências, as habilidades e as

Bases tecnológicas desenvolvidas.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular:   Linguagem, Trabalho e Tecnologia                                                                                                   Módulo: I

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas

1. Analisar textos técnicos da área
por meio de indicadores linguísticos
e de indicadores extralinguísticos;

2. Desenvolver textos técnicos,
aplicados à área de acordo com

normas e convenções específicas.

3. Pesquisar e analisar informações
da área em diversas fontes,
convencionais e eletrônicas.

4. Interpretar a terminologia técnico-
científica da área profissional.

5. Comunicar-se, oralmente e por 
escrito, utilizando a terminologia 
técnico-científica da profissão.

1.1 Identificar indicadores linguísticos e
indicadores extralinguísticos de produção de

textos técnicos. 
1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo,

do tema, das palavras-chave, dos elementos
coesivos, dos termos técnicos e científicos, da

ideia central e dos principais argumentos). 
1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada

(aprofundamento do estudo do significado dos
termos técnicos, da estrutura argumentativa, da

coesão e da coerência, da confiabilidade das
fontes). 

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação
técnica e comercial direcionadas à área de

atuação. 
2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e

de coesão em artigos e em documentação
relacionados à área. 

2.3 Aplicar modelos de correspondência aplicados
à área de atuação. 

3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas. 

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área.

4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da
área. 

4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da
área. 

5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da
língua comum, adequados a cada contexto. 

1. Estudos de textos aplicados à área a 
partir do estudo de: 

 Indicadores linguísticos: 
 morfologia; 
 sintaxe;
 Vocabulário;
 semântica; 
 grafia; 
 pontuação; 
 acentuação, entre outros;

Indicadores extralinguísticos: 
efeito de sentido e contextos 
socioculturais; 
modelos pré-estabelecidos de produção 
de texto; 
contexto profissional de produção de 
textos (autoria, condições de produção, 
veículo de divulgação, objetivos do texto, 
público-alvo). 

2. Conceitos de coerência e de coesão 
aplicados à análise e à produção de textos 
técnicos específicos da área; 

3. Modelos de Redação Técnica aplicados à 
área 
 Ofícios; 
 Memorandos; 
 Comunicados; 
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5.2 Identificar o significado de termos técnico-
científicos extraídos de texto, artigos 
manuais e outros gêneros relativos à área

profissional. 
5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto

profissional, utilizando a termologia técnico-
científica da área de estudo. 

5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia

técnico-científica. 

 Cartas; 
 Avisos; 
 Declarações;
 Recibos; 
 Carta-currículo; 
 Currículo; 
 Relatório técnico;
 Contrato;
 Memorial descritivo; 
 Memorial de critérios; 
 Técnicas de redação. 

4. Parâmetros de níveis de formalidade e de 
adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação (variantes da
linguagem formal e de linguagem informal) 

5. Princípios de terminologia aplicados à 
área .
 Glossário dos termos utilizados na área;

6. Apresentação de trabalhos técnico-
científicos 

 Orientações e normas linguísticas para a 
elaboração do trabalho técnico-científico 
(estrutura de trabalho monográfico, resenha,
artigo, elaboração de referências 
bibliográficas). 

7. Apresentação oral 
 Planejamento da apresentação; 
 Produção da apresentação audiovisual; 
 Execução da apresentação. 
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8. Técnicas de leitura instrumental 
 Identificação do gênero textual; 
 Identificação do público-alvo; 
 Identificação do tema; 
 Identificação das palavras-chave do texto; 
 Identificação dos termos técnicos e 
científicos; 
 Identificação dos elementos coesivos do 
texto; 
 Identificação dos principais argumentos e 
sua estrutura. 

9. Técnicas de leitura especializada 
 Estudo dos significados dos termos 
técnicos; 
 Identificação e análise da estrutura 
argumentativa; 
 Estudo do significado geral do texto 
(coerência) a partir dos elementos coesivos 
e de argumentação; 
 Estudo da confiabilidade das fontes. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

Interação  e ambientação Aula Inaugural Apresentação do campus
03/02 a 03/02

Apresentando-se aos
colegas

Dinâmica de apresentação
Os alunos farão uma redação: ‘’ quem sou eu’’

e em seguida as redações serão trocadas e
lidas entre os colegas.

06/02 a 10/02

Contato com o conteúdo do
componente e cronograma

Apresentação do professor e
bases tecnológicas 

Apresentação em Data show de forma
dialogada 13/02 a 17/02

Utilizar instrumentos da leitura
e da redação técnica e

comercial direcionadas à área
de atuação.

Base-3 
Redação diagnóstica. Tema:

Disciplina, ordem e autoridade
favorecem a educação?

O tema a ser discutido será disponibilizado no
blog do professor em LABORATÓRIO.
Após  a leitura o aluno deverá entregar

em folha de caderno.
01/03 a 03/03

Desenvolver textos técnicos,
aplicados à área, de acordo
com normas e convenções

específicas. 

Base-3. 
Modelos de Redação Técnica e
Comercial aplicados à área de
atuação. Currículo e Carta-

Currículo

Os alunos receberão orientações sobre como
elaborar: Currículo e Carta-currículo. O

processo se dará primeiro, em sala de aula, e
concluído no laboratório.

06/03 a 10/03

Desenvolver textos técnicos,
aplicados à área, de acordo
com normas e convenções

específicas. 

Base-3. 
Modelos de Redação Técnica e
Comercial aplicados à área de
atuação. Currículo e Carta-

Currículo

Os alunos deverão produzir os textos em
LABORATÓRIO. Momento em que serão

avaliados. (Primeira Avaliação)
13/03 a 17/03
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Desenvolver textos técnicos,
aplicados à área, de acordo
com normas e convenções

específicas. 

Base 3,8 e 9.
 Estudos de textos técnicos

aplicados à área a partir do estudo
de: Técnicas de Redação. 

Apresentação de Técnicas de redação. sala
de aula com lousa (Giz) Ênfase:

Planejamento textual do gênero dissertativo:
Elaboração e leitura do primeiro paragrafo

(introdução) feito pelos alunos com o uso de
data-show (Segunda Avaliação)

20/03 a 31/03

Desenvolver textos técnicos,
aplicados à área, de acordo
com normas e convenções

específicas. 

Base 3
. Estudos de textos técnicos

aplicados à área a partir do estudo
de: Técnicas de Redação. 

Apresentação de Técnicas de redação.
Ênfase: Desenvolvimento e conclusão de um
texto. Discussão em sala de aula com lousa

(Giz)
03/04 a 07/04

Desenvolver textos técnicos,
aplicados à área, de acordo
com normas e convenções

específicas. 

Base 3.
 Estudos de textos técnicos

aplicados à área a partir do estudo
de: Técnicas de Redação. 

Apresentação de Técnicas de redação.
Leitura de textos completos (introdução +

desenvolvimento + conclusão)- Uso de data-
show

10/04 a 13/04

Pesquisar e analisar
informações da área em

diversas fontes, convencionais
e eletrônicas. 

Identificar e aplicar elementos
de coerência e de coesão

relacionados à área.

Bases 1,2 e 3. 
Estudos de textos técnicos

aplicados à área a partir do estudo
de: 

 Indicadores linguísticos e 
Indicadores extralinguísticos;
Coesão e Coerência; Técnicas

de Redação. 

Apresentação de Técnicas de redação.
Ênfase: Indicadores linguísticos e 

Indicadores extralinguísticos; Coesão e Coerência;
Aula expositiva e dialogada. Análise de textos com

apontamentos. Uso de data-show

17/04 a 28/04
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Comunicar-se, oralmente e por
escrito, utilizando a

terminologia técnico-científica
da profissão. 

Selecionar termos técnicos e
palavras da língua comum,

adequados a cada contexto. 
Identificar o significado de
termos técnico-científicos
extraídos de texto, artigos 
manuais e outros gêneros

relativos à área profissional.
Preparar apresentações orais

pertinentes ao contexto da
profissão, utilizando a

termologia técnico-científica. 

Bases 4 e 7.
 Parâmetros de níveis de

formalidade e de adequação de
textos a diversas

circunstâncias de comunicação
(variantes da linguagem formal

e de linguagem informal). 
Apresentação oral;
Planejamento da

apresentação; Produção da
apresentação audiovisual;

Execução da apresentação. 

Apresentação de Curso Online. Será pedido,
ainda em fevereiro, para os alunos realizarem

um curso online voltado para o curso que
estão matriculados. Deverão expor para os
colegas, de forma organizada, planejada e

com oratória pertinente o conteúdo visto neste
curso. Neste momento serão analisados com
base nos critérios apresentados nas bases 4

e 7. Uso de Data-Show.
(Terceira Avaliação)

02/05 a 05/05_

Pesquisar e analisar
informações da área em

diversas fontes, convencionais
e eletrônicas. 

Interpretar a terminologia
técnico-científica da área

profissional. 
Comunicar-se, oralmente e por

escrito, utilizando a
terminologia técnico-científica

da profissão. 

Bases 5,6,7,8 e 9. 
Princípios de terminologia

aplicados à área; 
Apresentação de trabalhos

técnico-científicos;
Apresentação oral;

Técnicas de leitura instrumental;
Estudo da confiabilidade das

fontes 

 

 

Pesquisas realizadas e acompanhadas em 
LABORATÓRIO. Planejamento e 
apresentação do Inter.

08/05 a 14/06
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação11
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

Comunicar-se de maneira
clara e objetiva na área 
profissional.

Observação direta;
Atividades Individuais e 
em grupo;
Participação em aula; 
Elaboração de textos.

Clareza e organização de
ideias, coerência com a 
realidade, participação,
cooperação, interesse, 
iniciativa.

Identificar os diferentes
tipos de textos; Construção 
de textos.
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e atividades
propostas. 

Competência
 (por extenso)

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

Elaborar diferentes tipos de
textos, utilizando a linguagem 
verbal, visual e 
enunciados.

Observação direta;
Atividades Individuais e 
em grupo;
Participação em aula; 
Elaboração de textos.

Clareza e organização de
ideias, coerência com a 
realidade, participação,
cooperação, interesse, 
iniciativa.

Identificar os diferentes
tipos de textos; Construção 
de textos.
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e atividades
propostas. 

Desenvolver conexões  entre a 
linguagem textual e gráfica.

Observação direta;
Atividades individuais e 
em grupo; 
Participação em aula; 

Relatórios de

Participação, cooperação,
interesse, coerência e 
aplicabilidade da língua na
escrita, organização de 

ideias

Construção de diferentes
tipos de correspondências 
técnicas; elaboração de
textos coesos e coerentes; 
Desempenho satisfatório

1
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laboratórios
nas avaliações e atividades 

propostas.
Construção de diferentes
tipos de correspondências 
técnicas; elaboração de
textos coesos e coerentes; 
Desempenho satisfatório
nas avaliações e atividades 
propostas.

Observação direta;
Atividades individuais e 
em grupo; 
Participação em aula; 
Relatórios  de
laboratórios

Viabilidade, participação,
interesse, iniciativa, 
criatividade, aplicação de
normas técnicas.

Estruturar e planejar dados e
informações coletadas.

Interpretar e elaborar textos
técnicos da área

Observação direta;
Atividades individuais e 
em grupo; 
Participação em aula; 
Relatórios técnicos;
Avaliação individual 
escrita.

Viabilidade, participação,
interesse, iniciativa, 
criatividade, aplicação de
normas técnicas

Produzir textos, relatórios e
glossário; 
Elaboração de textos
coesos  e coerentes;
Desempenho satisfatório 
Nas avaliações e atividades 
Propostas.

V – Plano de atividades docentes*
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Atividades Previstas

Projetos e Ações
voltados à
redução da

Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

Mapa de 
Afetividade 
(levantamento de 
informações sobre 
os alunos)

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação 
de atividades extraclasse 

Preparação de 
atividades;

Produção de 
material para 
auxílio nas 
atividades

 Reuniões de 
Planejamento e 
Pedagógica

Março  

Replanejamento de trabalhos 
junto aos alunos com 
defasagem de aprendizagem 
e/ou excesso de faltas

Organização do 
projeto  de Animação 
usando a técnica 
aprendida.

 
 Reunião de Curso, 
Reunião de 
professores

Abril

Identificação e 
acompanhamento 
de alunos com 
déficit de 
aprendizagem 
causados por 
problemas 
extraclasse 

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do 
projeto  de Animação 
usando a técnica 
aprendida

Preparação de 
material para 
auxílio nas 
atividades

 Conselho 
Intermediário

Maio
Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do 
projeto  de Animação 
usando a técnica 
aprendida

 Preparação de 
material para 
auxílio nas 
atividades

 Reunião de Curso

Junho  
Orientação aos 
alunos com 
excesso de faltas 
e/ou déficits de 

Acompanhamento, junto com 
a coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 
alunos com déficit

Auxílio na finalização 
das peças dos 
projetos de TCC

 Plantões de TCC e 
Interdisciplinares
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aprendizagem.

Julho

Mapa de 
Afetividade 
(levantamento de 
informações sobre 
os alunos)

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação 
de atividades extraclasse 

Organização do 
projeto  de Animação 
usando a técnica 
aprendida

Produção de 
material para 
auxílio nas 
atividades

 Reuniões de 
Planejamento e 
Pedagógica

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês.

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Vídeos Núcleo Básico – Centro Paula Souza – Comunicação Oral e Escrita no
Mundo do Trabalho
Textos e Artigos da área para aplicar ao conteúdo.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

Interdisciplinar do primeiro módulo de comunicação visual.

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Para a recuperação dos alunos com baixo rendimento, aplicaremos textos e exercícios de fixação, sendo 
pertinente dedicação mais voltada a estes alunos, com explicações direcionadas, e questionamentos logo
após a explanação da matéria, com acompanhamento dos métodos de estudos utilizados pelos alunos e, 
se necessário, após análise de cada caso, a modificação dos métodos de estudos, aplicando métodos 
mais dinâmicos, com ênfase para o melhor rendimento na memorização e aprendizado da matéria.

IX – Identificação:

Nome do professor: Davi Silva Peixoto

Assinatura:                                                                                        Data:15/02/17

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017



________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Plano de Curso nº 209                 aprovado pela portaria Cetec nº  148   de 09/10/12

Etec Carapicuíba

Código: Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Processos Gráficos

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico I

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0

Professor: Diego Felipe Florença 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.

 Identificar princípios e técnicas de comunicação. 
 Expressar bidimensionalmente esboços de projetos. 
 Selecionar medidas tipográficas e cálculo de diagramação empregado no setor 

editorial. 
 Identificar técnicas de montagem de originais nos diferentes processos de pré-

impressão. 
 Analisar os processos de obtenção das cores e seus efeitos na comunicação 

visual. 
 Interpretar os aspectos compositivos da imagem. 
 Analisar e aplicar os diferentes softwares gráficos, suas principais ferramentas e 

equipamentos. 
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 Identificar estruturas tridimensionais no espaço. 
 Identificar e utilizar instrumentos necessários para planejamento gráfico. 
 Analisar possibilidades de inovação material, plástica ou tecnológica para 

desenvolvimento de projetos, utilizando os conhecimentos da evolução histórica 
da arte. 

 Posicionar-se de forma crítica perante a produção artística desde as primeiras 
manifestações até o pós-impressionismo. 

 Desenvolver percepção crítica da produção artística aplicada a comunicação 
visual dentro da evolução histórica. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico I                           Módulo: I

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1

2

3

Identificar os diferentes softwares 
gráficos e suas principais ferramentas e
equipamentos. 

Identificar as especificidades de cada 
programa gráfico, o significado e 
aplicação de cada ferramenta gráfica. 

Indicar as diferentes formas de 
fechamento de arquivo.

1

2

3

Utilizar os diferentes softwares gráficos no 
projeto de design. 

Utilizar as principais ferramentas básicas de 
cada programa. 

Utilizar as diferentes formas de fechamento 
de arquivo.

1

2

3

Introdução a Informática: 
a) hardware 
b) software 
c) periféricos 
d) editor de texto 
e) internet 

Sistemas operacionais: características e 
diferenças. 

Definição de Formatos de Imagens e 
tipos de softwares: 

a) Programas de Edição de Bitmaps
(Photoshop) 

b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Illustrator) 

c) Programas de Editoração 
Eletrônica (InDesign) 
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4

5

6

7

Procedimentos para uso de ferramentas 
e funções dos softwares: 

Operacionalidade, recursos e atalhos 
dos programas 

a) Programas de Edição de Bitmaps
(Photoshop) 

b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ou Illustrator) 

c) Programas de Editoração 
Eletrônica (In Design) 

Técnicas de fusão e tratamento de 
imagens. 

Introdução as ferramentas de editoração
eletrônica: diagramação de páginas 

Fechamento de Arquivo 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico I                           Módulo: I

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

Aula inaugural 03/fev

Semana inaugural 06/fev a 10/fev

Apresentação das bases e introdução do 
conteúdo

13/fev a 17/fev
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Utilizar as principais 
ferramentas básicas de 
cada programa.

1 - Introdução a Informática: a) 
hardware b) software c) 
periféricos d) editor de texto e) 
internet 

3 - Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares: 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop) b) 
Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Illustrator)

ILLUSTRATOR - Aula Expositiva/prática: 
Formas geométricas: Ferramentas básicas do 
illustrator: Inserir arquivo, principais 
ferramentas: seleção, seleção direta, formas 
geométricas, cor e traçado, camadas e 
amostras de cor, configuração do arquivo: Perfil,
tamanho, unidades, orientação e sangria: 
Atividade: Vetorizar 4 desenhos utilizando 
somente formas geométricas. 

PHOTOSHOP - Aula Expositiva: Apresentação 
do professor e dos alunos - Informações sobre a
proposta metodológica - Apresentação dos 
critérios e procedimentos de avaliação 

1. Introdução a Informática: 
a) hardware 
b) software 
c) periféricos 
d) editor de texto 
e) internet 

2. Sistemas operacionais: características e 
diferenças. Orientações sobre armazenamento 
e gerenciamento de arquivos.

20/fev a 10/mar
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Utilizar as principais 
ferramentas básicas de 
cada programa.

1 - Introdução a Informática: a) 
hardware b) software c) 
periféricos d) editor de texto e) 
internet 

3 - Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares: 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop) b) 
Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Illustrator)

ILLUSTRATOR - Aula Expositiva/prática: Linhas
e círculos: Ferramentas do illustrator: 
Propriedades do traçado, traçado/contorno, 
caneta, adicionar ponto ancora, excluir ponto 
ancora, seleção direta, pincel, propriedades do 
pincel: 
Atividade: Vetorizar 4 desenhos utilizando 
traçado e suas propriedades. 

PHOTOSHOP - Aula Expositiva/prática: 
Definição de Formatos de Imagens e tipos de 
softwares. Programas de Edição de Bitmaps 
(Photoshop) 4. Procedimentos para uso de 
ferramentas e funções dos softwares: 
operacionalidade, recursos e atalhos dos 
programas a) Programas de Edição de Bitmap 
(Photoshop) Redimensionamentos, Layers, 
Ferramenta balde de tinta, seleção de cores, 
Ferramenta de Corte e redimensionamento 
(Crop / Transform) e como salvar arquivo. 
Atividade: Trangram - Colorir formas em 
camadas diferentes e montar 4 desenhos 
diferentes de acordo com as referências ou 
criar outros desenhos.

13/mar a 31/mar
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Utilizar as principais 
ferramentas básicas de 
cada programa.

1 - Introdução a Informática: a) 
hardware b) software c) 
periféricos d) editor de texto e) 
internet 

3 - Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares: 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop) b) 
Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Illustrator)

ILLUSTRATOR - Aula Expositiva/prática: 
Primeiras vetorizações: Ferramentas do 
illustrator: Caneta, adicionar e excluir nós, cor, 
camadas e subcamadas 
Atividade: Vetorizar 6 desenhos utilizando 
todas as ferramentas vistas até o momento. 

PHOTOSHOP - Aula Expositiva/prática: 
Ferramenta de reconstrução (Clone Stamp, 
healing, patch, Band-Id) e suas propriedades. 
Atividade: Tratar uma imagem fornecida com
o objetivo de tirar as machas, sendo a 
primeira vez com a ferramenta Carimbo 
(Clone Stamp) e a segunda com a ferramenta
Band-Id.

03/abr a 14/abr

Utilizar as principais 
ferramentas básicas de 
cada programa.

1 - Introdução a Informática: a) 
hardware b) software c) 
periféricos d) editor de texto e) 
internet 

3 - Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares: 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop) b) 
Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Illustrator)

ILLUSTRATOR - Aula Expositiva/prática: 
Pathfinder: Ferramentas do illustrator: 
Pathfinder e suas propriedades: Aparar, soldar, 
mesclar e excluir partes dos objetos + tipografia 
e distorção 
Atividade: Vetorizar 6 logos utilizando todas 
as ferramentas vistas até o momento. 

PHOTOSHOP - Aula Expositiva/prática: - 
Ferramentas de seleção (lassos, magicwand), 
Ferrametas de cor (Adjustments, colorização), 
Filtros (liquify, filtergalery) 
Atividade: utilizar a imagem fornecida para 
apagar a tatuagem da modelo, retirar 
manchas, modelar suas formas com o liquify,
aplicar truques de volume, brilho e 
profundidade e aplicar em outro fundo de 
sua escolha.

17/abr a 28/abr
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Utilizar as principais 
ferramentas básicas de 
cada programa.

1 - Introdução a Informática: a) 
hardware b) software c) 
periféricos d) editor de texto e) 
internet 

3 - Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares: 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop) b) 
Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Illustrator)

ILLUSTRATOR - Aula Expositiva/prática: Malha 
e máscara de recorte: Ferramentas do 
illustrator: Gradientes através da malha, 
contraste de cor, caneta + máscara de recorte, 
sobreposição de objetos 
Atividade: Vetorizar 2 desenhos utilizando 
todas as ferramentas vistas até o momento. 

PHOTOSHOP - Aula Expositiva/prática: 
Mesclagens de layers , Ajustes de imagem. 
Atividade: Trabalhar com a imagem de um 
desenho autoral ou com a imagem de um 
personagem de sua preferência para aplicar 
cores e filtros utilizando ferramentas de 
seleção para separar as áreas. Mínimo de 8 
cores ou filtros diferentes.

01/mai a 12/mai
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Utilizar as principais 
ferramentas básicas de 
cada programa. 

Identificar as 
especificidades de cada 
programa gráfico, o 
significado e aplicação de 
cada ferramenta gráfica. 

Indicar as diferentes formas 
de fechamento de arquivo.

1 - Introdução a Informática: a) 
hardware b) software c) 
periféricos d) editor de texto e) 
internet 

3 - Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares: 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop) b) 
Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Illustrator)

ILLUSTRATOR - Aula Expositiva/prática: 
Feedback de todas as aulas + briefing para a 
produção de uma capa de revista + fechamento 
de arquivo + RGB/CMYK – web/impressão. 
Atividade: Montar uma capa de revistar a 
partir de uma celebridades/ desenho e inserir
chamadas e logos. 

PHOTOSHOP - Aula Expositiva/prática: 5. 
Técnicas de fusão e tratamento de imagens 
Atividade: Trabalhar com uma imagem P&B 
de um desenho desenvolvido na aula de 
FEB1 para aplicar cor usando camadas, 
ferramenta de Path para delimitação das 
áreas e usar mesclagem de camadas 
(opacidade, multiply) Criar um action para 
reduzir a imagem e transformar em RGB, 
salvar com outro nome e aplicar o action em 
50 imagens utilizando o Automate.

15/mai a 02/jun
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Utilizar as principais 
ferramentas básicas de 
cada programa. 

Identificar as 
especificidades de cada 
programa gráfico, o 
significado e aplicação de 
cada ferramenta gráfica. 

Indicar as diferentes formas 
de fechamento de arquivo.

Introdução a Informática: 
a) hardware 
b) software 
c) periféricos 
d) editor de texto 
e) internet 

Sistemas operacionais: 
características e diferenças. 

Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares: 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop) 
b) Programas de Edição 
Vetorial (Corel Draw e/ ou 
Illustrator) 
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (InDesign) 

Procedimentos para uso de 
ferramentas e funções dos 
softwares: operacionalidade, 
recursos e atalhos dos 
programas 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop) 
b) Programas de Edição 
Vetorial (Corel Draw e/ou 
Illustrator) 
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (In Design)

INTERDISCIPLINAR: Produção e 
acompanhamento.

05/jun a 03/jul
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

Identificar os diferentes 
softwares gráficos e suas 
principais ferramentas e 
equipamentos. 

Identificar as especificidades de 
cada programa gráfico, o 
significado e aplicação de cada 
ferramenta gráfica. 

Indicar as diferentes formas de 
fechamento de arquivo. 

Execução dos exercícios em sala 
de aula. 

Entrega das atividades propostas. 

Agilidade - cumprimento dos 
prazos. 

Comprometimento - entrega dos 
exercícios. 

Organização - material nos pen-
drives. 

Participação - duvidas, 
experimentações e sugestões. 

Concentração - qualidade no 
resultado dos exercícios. Os 
parâmetros serão as imagens 
publicitárias. 

Assiduidade - comparecimento nas 
aulas. 

Execução das atividades em sala 

Entrega das atividades 

Qualidade dos resultados dos 
exercícios, utilizando as imagens 
publicitárias como parâmetro. 

Interesse em buscar novas formas 
de executar os exercícios 
propostos ou ainda, executar outros
exercícios com as técnicas 
aprendidas. 

1
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas

Projetos e Ações
voltados à
redução da

Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

Mapa de 
Afetividade 
(levantamento de 
informações sobre 
os alunos)

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação de 
atividades extraclasse 

Preparação de 
atividades;

Produção de 
material para auxílio
nas atividades

 Reuniões de 
Planejamento e 
Pedagógica

Março  

Replanejamento de trabalhos 
junto aos alunos com 
defasagem de aprendizagem 
e/ou excesso de faltas

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida.

 
 Reunião de Curso, 
Reunião de professores

Abril

Identificação e 
acompanhamento 
de alunos com 
déficit de 
aprendizagem 
causados por 
problemas 
extraclasse 

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida

Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Conselho Intermediário

Maio
Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida

 Preparação de 
material para auxílio
nas atividades

 Reunião de Curso

Junho  
Orientação aos 
alunos com 
excesso de faltas 
e/ou déficits de 

Acompanhamento, junto com a 
coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 
alunos com déficit

Auxílio na finalização 
das peças dos projetos
de TCC

 Plantões de TCC e 
Interdisciplinares
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aprendizagem.

Julho

Mapa de 
Afetividade 
(levantamento de 
informações sobre 
os alunos)

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação de 
atividades extraclasse 

Organização do projeto
de Animação usando a 
técnica aprendida

Produção de 
material para auxílio
nas atividades

 Reuniões de 
Planejamento e 
Pedagógica

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

- http://www.livrophotoshop.com.br/site/ 
- http://www.tutoriaisphotoshop.net/ 

Série Aprendendo Illustrator: http://www.youtube.com/watch?v=pa8Bp_lZvo8&feature=related 
Série Illustrator em português: 
http://www.youtube.com/user/villerjunior#p/c/70848F854EA7D77C/6/iDCTnUpPeZI 

- C. BRUNEAU, T. GRANIER, D. LEGRAND, A. LEGRAND, É. MAHÉ, G. NIEMETZKY, P. 
ROUGE, F. QUINIO. Tratamento de imagens com Photoshop. Ed. Artmed. 2007 

- PINTO, Sandra Rita B. Criação e tratamento de imagem com o Photoshop. Digerati 
Editorial. 2007 
Título: O guia completo da cor 
Título original: complete guide to colour, The 
Isbn: 9788573595932 
Ano da obra/copyright: 2004 
Ano de edição: 2007 Edição: 1ª 

Título: Adobe Photoshop cs4 para fotografos digitais 

Título original: Adobe Photoshop cs4 book, The 
Isbn: 9788576053743 
Ano da obra/copyright: 2009 
Ano de edição: 2009 
Edição: 1ª 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

Trabalhar com uma imagem P&B de um desenho desenvolvido na aula de FEB1 nas atividades 
propostas durante o curso.

Projeto interdisciplinar que será desenvolvido em conjunto com todas as outras disciplinas.

Semana da Animação

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

 Numa data e horário proposto deve ser feita a simulação de um outdoor. Para isso será
disponibilizada uma pasta com diversas imagens, dentre elas 5 são de placas de outdoor
e  1  destas  deve  servir  de  base  para  a  simulação.  Para  a  composição  devem  ser
utilizadas 7 imagens que devem ser escolhida entre as disponibilizadas na pasta, 2 filtro,
modelação no liquify, 3 recortes, 1 camada de texto, 1 mescla, 1 preto & branco e 1
enfoque através da cor. A simulação deve ser feita pelo  vanishing point  e o tema da
composição é livre. Especificar formato, qualidade (DPIs) e parâmetros de cor. 

 Numa data e horário proposto, realizar a vetorização de ilustração e montagem de cartaz
utilizando as ferramentas vistas em sala de aula e as técnicas de diagramação.

 Execução de atividades nos softwares estudados.
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IX – Identificação:

Nome do professor: Diego Felipe Florença

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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Plano de Curso nº 209                 aprovado pela portaria Cetec nº  148   de 09/10/12

Etec: Etec de Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: AUXILIAR DE PROCESSOS GRÁFICOS

Componente Curricular: FORMAS COMPOSITIVAS DOS ELEMENTOS PLÁSTICOS

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0

Professores: Carolina Marielli Barreto/Fernando França/Haydee Martins/Roberta Fialho

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.

  Ler e interpretar as linguagens do design.

 Conhecer e realizar serviços com software gráficos em nível básico.

 Realizar pesquisas pertinentes à área, que subsidiem o reconhecimento e o 

desenvolvimento de um projeto em design. 

 Desenhar e aplicar técnicas básicas de ilustração.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular:  Formas Compositivas dos Elementos Plásticos  Módulo I

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1 Analisar o campo visual.

1
Identificar elementos que compõem um 
campo visual.

1 Fundamentos sintáticos de linguagem 
visual:
- equilíbrio, superfície, tensão espacial, 
simetria, textura e ritmo

2 Identificar os processos de obtenção 
das cores.

2 Aplicar as cores em conformidade com a 
necessidade de projeto de comunicação 
visual.

2 . Teoria das cores:
Círculo Cromático:
 - escala cromática, monocromática e 
cores neutralizadas
Harmonia das Cores:
- analogia, monocromática, por 
contraste, cores complementares, tríade,
temperatura dominante

3 Selecionar informações sobre cores 
adequadas ao desenvolvimento do 
projeto de comunicação visual.

3 Identificar os elementos que fazem parte da 
composição plástica.

3  Teoria e percepção da forma – Gestalt

4 Interpretar aspectos compositivos da 
imagem.

4 Aplicar os métodos de composição espacial. 4 Princípios de diagramação na 
composição:
- equilíbrio de formas e cores

5. Distinguir informações que possibilitem 
a organização espacial.

5 Pesquisar e utilizar técnicas compositivas e 
materiais plásticos.

Fundamentos de composição e projeto 
de comunicação visual

6. Analisar o conteúdo plástico adequado 
ao projeto de comunicação visual.

6 Selecionar criativamente o material para o 
desenvolvimento do projeto.

Uso dos materiais:
- suportes variados, papéis, papelão, 
tecido, madeira, serragem, cola, massa 
acrílica, etc.

28
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7. Elaborar projetos de comunicação 
visual trabalhando elementos 
compositivos.

Técnicas Visuais:
- frotagem e aplicações de textura
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:  Formas Compositivas dos Elementos Plásticos  Módulo I

Habilidade Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma
Dia / Mês

Semana de acolhimento dos alunos e apresentações do professor e das competências, habilidades e bases tecnológicas do 
componente.

03 a 09/02

1. Analisar o campo visual.
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem.
compositivos.
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial.
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual.

5. Fundamentos de composição 
e projeto de comunicação visual;
4. Princípios de diagramação na 
composição e projeto de 
comunicação visual
6. Uso de materiais diversos;
7. Técnicas Visuais: frotagem e 
aplicações de textura;

Aula teóricas 
Dinâmicas visando análise dos elementos visuais.
Desenvolvimento de composições.
Leitura das produções.
Acompanhamento dos projeto multidisciplinares 

13 a 24/02

2. Identificar os processos de 
obtenção das cores.

2. Teoria das cores: círculo 
cromático; harmonia das cores;

Abordagem da Teoria das cores e apresentação 
bibliográfica da área por meio de aulas expositivas e 
seminários. Desenvolvimento de uma série de 
composições abordando a aplicação da teria das cores. 
Pesquisa de repertório de imagens dos alunos e de 
estudos de caso de identidades visuais.

02 a 24/03
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1. Analisar o campo visual.
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem
. 

3.Teoria e Percepção da Forma.-
Gestalt
1. Fundamentos sintáticos da 
linguagem visual: equilíbrio, 
superfície, tensão espacial, 
simetria, textura e ritmo;
4. Princípios de diagramação na 
composição e projeto de 
comunicação visual

Aula teórica/ prática
Abordagem Teoria e Percepção da Forma (Gestalt). 
Fundo/figura.
Desenvolvimento de uma série de composições abordando
os elementos básicos da composição, seus fundamentos 
sintáticos e sua estrutura espacial. Acompanhamento dos 
projetos multidisciplinares 

27/03 a 24/04

1. Analisar o campo visual.
2. Identificar os processos de 
obtenção das cores.
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem.
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial.
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual.
7. Elaborar projetos de 
comunicação visual trabalhando 
elementos compositivos.

1. Analisar o campo visual.
2. Identificar os processos de 
obtenção das cores.
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem.
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial.
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual.
7. Elaborar projetos de 
comunicação visual trabalhando 
elementos compositivos.

Acompanhamento contínuo do projeto interdisciplinar 
(pesquisa, levantamento iconográfico, leiautes, produção, 
finalização).
Orientação e Desenvolvimento do Projeto INTER 

02/05 a 30/06

1. Analisar o campo visual. 1. Analisar o campo visual. Período de revisão dos conteúdos e auto avaliação. 12 a 30/06
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2. Identificar os processos de 
obtenção das cores.
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.
4. Interpretar aspectos compositivos 
da imagem.
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização espacial.
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual.
7. Elaborar projetos de comunicação
visual trabalhando elementos 
compositivos.

2. Identificar os processos de 
obtenção das cores.
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem.
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial.
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual.
7. Elaborar projetos de 
comunicação visual trabalhando 
elementos compositivos.
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1-Analisar o campo visual

- Exercícios de composição 
respeitando as orientações e 
conceitos
- Freqüência
- Participação
- Pontualidade

Reconhecimento dos elementos do
campo visual

Trabalhos contendo:
Elementos plásticos e compositivos
de um campo visual.

2-Identificar os processos de 
obtenção das cores.
3- Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.

- Exercícios de composição 
respeitando as orientações e 
conceitos
- Freqüência
- Participação
- Pontualidade

Domínio dos processos de 
obtenção de cores e efeitos

usos das cores em consonância 
com a proposta do trabalho.

4-Interpretar aspectos compositivos
da imagem

- Exercícios de composição 
respeitando as orientações e 
conceitos
- Freqüência
- Participação
- Pontualidade 

Adequação da análise dos 
aspectos compositivos da imagem

Usos dos elementos que fazem 
parte da composição plástica.

5- Distinguir informações que 
possibilitem a organização espacial

- Exercícios de composição 
respeitando as orientações e 
conceitos
- Freqüência
- Participação
- Pontualidade

Harmonia organização espacial.

-Participação
-Assiduidade
-Pontualidade
-Responsabilidade

- Capacidade de explorar 
graficamente as possibilidades 
expressivas de cada estilo e 
atender aos os critérios de 
avaliação;
- Capacidade de análise da 
imagem, argumentação e 
articulação de conteúdos;
- Método de trabalho e processo 
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criativo no desenvolvimento de 
ideias e conceitos de comunicação 
através da ilustração;
- Presença em sala de aula e 
produção contínua;
- Entrega das atividades;

6- Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual.

- Exercícios de composição 
respeitando as orientações e 
conceitos
- Freqüência
- Participação
- Pontualidade 

Reconhecimento adequado dos 
elementos do campo visual.

Análise e seleção de diversas 
produções gráficas que reportem 
os conceitos discutidos.

7- Elaborar projetos de 
comunicação visual trabalhando 
elementos compositivos.

- Exercícios de composição 
respeitando as orientações e 
conceitos
- Freqüência
- Participação
- Pontualidade

Domínio na execução das diversas 
fases do projeto.

Elaboração de projetos efetivos de 
comunicação visual.
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas

Projetos e Ações
voltados à
redução da

Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

fevereiro

Preenchimento do 
mapa de empatia e 
atividades 
diagnóstico

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Planejamento

março
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Reunião de Feedback

Mapas de Empatia

abril
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Conselho Intermediário

maio
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula

Reunião de
alinhamento

Interdisciplinar

junho
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula

Reunião de
alinhamento

Interdisciplinar

julho
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Conselho Final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

- Apresentações de Slides;

Revistas diversas, inclusive as da área de design e acervo de imagens.
ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. Uma Psicologia da Visão Criadora.13ª Edição. São 
Paulo: Pioneira, 2000.
DONDIS, Donis. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes.
JOSEF, Albers. Interação entre cores. São Paulo: Cosac &Naif, 2009.
GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto: Sistema de Leitura Visual da Forma. São Paulo: 

Escrituras, 2004.
PEDROSA, I. Universo da cor. São Paulo: Senac editora.
PEDROSA, Israel. Da cor a cor inexistente. Léo Christiano Editorial LTDA.
OSTROWER, Fayga .Universos da Arte. Rio de Janeiro: Editora Campus LTDA.
WONG, Wucius. Princípios de Forma e Desenho. São Paulo: Martins Fontes.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

Projeto Comunicação Visual - Projeto 1 - Sketchbook

1. Tema
O que te move? ...

2. Objetivos
 Desenvolver a visualidade de uma coleção de 3 sketchbooks inspirados 

no subtema definido pelo grupo. 

3. Especificações
 Cliente: Moleskine
 Produto: Capa para os 3 sketchbooks. Criar 1 ilustração que represente

“O que te move?” e aplica-la em 3 diferentes versões de cores nas 
capas dos cadernos. As cores devem ser aplicadas a partir de 3 paletas 
definidas de acordo com um artista de referência. É fundamental que a 
ilustração seja de autoria do grupo e o processo de criação precisa ser 
apresentado. Imagens que contenham direitos autorais não serão 
aceitas.

 Estilo: Ilustração utilizando formas geométricas
 Tamanho: Arte: 18cm x 24cm / Capa rígida: 14,8cm x 21cm
 Formato: Vetorial (.ai)
 Público: Jovens estudantes de design. 

4. Cronograma – chek-points (V) e entregas (E)
Período da manhã

 23/02: Introdução ao tema/Apresentação do briefing + Definição dos 
grupos + pesquisa sobre o briefing TFC

 02/03: Desenvolvimento dos painéis (Público e semântico) TFC
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 07/03: Montagem dos painéis (.psd) AIDG1
 07/03: Definição da referência artística e primeiros roughs FCEP
 09/03: Apresentar painel semântico contendo referências visuais para 

conceitos, formas, elementos gráficos e cores + Apresentação roughs 
(V) TFC

 10/03: finalização Roughs FCEP
 até 10/03: Postar no face painéis: público (quem? lugares? produtos? ) e

semântico (E)
 10 e 13/03: Vetorização da arte (.ai) AIDG1
 14/03: aprovação da arte FCEP
 15/03: Fechamento de arquivo (enviar para impressão) (V) MIPG
 16/03: Montagem apresentação TFC
 de 20 a 22/03: Acabamento (montagem dos cadernos) FEB1
 23/03: Apresentação final (V) TFC

Período da Tarde
 23/02: Introdução ao tema/Apresentação do briefing + Definição dos 

grupos + pesquisa sobre o briefing TFC
 02/03: Desenvolvimento dos painéis (Público e semântico)
 02 e 06/03: Montagem dos painéis (.psd) AIDG1
 07 e 08/03: Definição da referência artística e primeiros roughs FCEP
 09/03: Apresentar painel semântico contendo referências visuais para 

conceitos, formas, elementos gráficos e cores + Apresentação roughs 
(V) TFC

 até 10/03: Postar no face painéis: público (quem? lugares? produtos? ) e
semântico (E)

 13 e 15/03: Vetorização da arte (.ai) AIDG1
 14 e 15/03: finalização Roughs e aprovação da arte FCEP
 14 e 16/03: Fechamento de arquivo (enviar para impressão) (V) MIPG
 16/03: Montagem apresentação TFC
 de 20 e 22/03: Acabamento (montagem dos cadernos) FEB1
 23/03: Apresentação final (V) TFC

Período da noite 
 27/02: Introdução ao tema/Apresentação do briefing + Definição dos 

grupos + pesquisa sobre o briefing TFC
 06/03: Desenvolvimento dos painéis (Público e semântico) TFC
 07/03: Montagem dos painéis (.psd) AIDG1
 09/03: Definição da referência artística e primeiros roughs FCEP
 13/03: Apresentar painel semântico contendo referências visuais para 

conceitos, formas, elementos gráficos e cores + Apresentação roughs (V) 
TFC

 16/03: finalização Roughs FCEP
 até 17/03: Postar no face painéis: público (quem? lugares? produtos? ) e

semântico (E)
 14 e 17/03: Vetorização da arte (.ai) AIDG1
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 23/03: aprovação da arte FCEP
 23/03: Fechamento de arquivo (enviar para impressão) (V) MIPG
 24/03: Montagem apresentação FCEP
 de 6 a 10/04: Acabamento (montagem dos cadernos) FEB1
 10/04: Apresentação final (V) FCEP/FEB1/AIDG1

5. Grupos
As equipes devem conter 3 integrantes

6. Entregar
Apresentação + Sketchbook montado e encadernado (ambos para 
apreciação) 

8. Custos esperados
6 impressões em papel adesivo A4 para colar nas capa dos cadernos (ou 3 A3 
com a imagem repetida para a 1o e 4o capa) – Sugere-se que seja feita 1 copia 
extra de cada impressão para caso de perda ou dano.
Papel paraná (podem ser utilizados capas rígidas de cadernos antigos)
Encadernação dos cadernos (pode ser wire-o ou outra manual que prefira)
Resma de papel
2 folhas  para serem a folha de guarda

7. Considerações finais
 A avaliação é individual, apesar de o projeto ser em grupo; por esse 

motivo todos os integrantes devem conhecer todas as etapas do 
projeto.

 Os grupos se apresentarão por ordem de sorteio, teremos 1 data. 
Cada grupo terá o tempo máximo de 10 minutos de apresentação.

 As etapas deverão ser cumpridas, assim como os prazos. Caso 
contrário haverá decréscimos na avaliação.

 Os formatos e prazos de entrega devem ser seguidos.
 Todos os integrantes do grupo deverão estar presentes na 

apresentação final. As ausências devem ser justificadas para não 
haver decréscimo da nota do aluno que não comparecer.

 A produção deve ser, prioritariamente, em sala de aula e em grupo. 
O processo deve ser apresentado nas datas indicadas

 Fique atento ao briefing e ao seu material! Fazer backup do projeto 
é fundamental.

9. Componentes e responsabilidades/produtos
 TFC: Apresentação e orientação do briefing; pesquisas sobre o tema, 

público, referências e conceitos; painéis de público e semântico; 
montagem da apresentação

 FCEP: Orientação das ilustrações, definição do layout, elementos 
gráficos, cores 
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 AIDG: Tratamento de imagens, montagem dos painéis, vetorização da 
ilustrações

 MIPG: fechamento de arquivo para impressão
 FEB1: Montagem dos cadernos


VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Avaliação aula a aula
Estudos dirigidos
Trabalhos monitorados
Reelaboração de propostas com acompanhamento
Estudo de textos teóricos e produção de textos interpretativos
Reapresentação de composições insatisfatórias
Exercícios e trabalhos extras

IX – Identificação:

Nome do professor: Carolina Marielli /Haydeé Martins/ Fernando França/Roberta Fialho 
Assinatura:                                                                                       
Data: 12/02/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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Plano de Curso nº      59            aprovado pela portaria Cetec nº   746              de  10 /

09 /2015

Etec de Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Comunicação Visual

Qualificação: Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE 
PROCESSOS GRÁFICOS 

Componente Curricular: Meios de Impressão e Processos Gráficos

Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,5HA

Professor: Michel Garcia Will

I  –  Atribuições  e  atividades  profissionais  relativas  à  qualificação  ou  à
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das competências
previstas nesse componente curricular.
Reconhecer as principais linguagens da comunicação visual; Realizar pesquisas 
pertinentes à área, que subsidiem o reconhecimento e o desenvolvimento de um 
projeto em comunicação visual; Representar bidimensionalmente esboços de 
projetos; Identificar os aspectos estéticos do projeto ou produto de comunicação 
visual; Aplicar técnicas de computação gráfica; Realizar visitas a exposições, mostras 
e eventos da area; Desenvolver capacidade de observação; Manter-se atualizado 
profissionalmente; Interagir com instituições e profissionais da área. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo)

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identificar técnicas de reprodução 
gráfica ao longo da história. 
 
2. Analisar os diferentes tipos de papel
e sua aplicação. 
 
3. Analisar a evolução das principais 
tipografias. 
 
4. Reconhecer técnicas de montagem 
de um original nos diferentes 
processos de pré- impressão. 
 
5. Analisar a composição do espaço 
para impressão (texto, coluna e 
imagem).  

1. Obter informações sobre a evolução da 
escrita, seus materiais e suportes. 
 
2. Indicar papéis para diferentes tipos de 
impressão. 
 
3. Selecionar as características das 
principais tipografias. 
 
4. Identificar materiais e equipamentos 
adequados à cada processo de impressão. 
 
5. Elaborar bonecos para revisão. 

1. Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura, rotogravura, 
serigrafia e outros 
 
2. Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e materiais de 
suporte para impressão 
 
3. Papel: Formato, Gramatura, Textura 
e Cor 
 
4. Tipos de Papéis: Dobradura; 
Resistência e Revestimento 
 
5. Tipos de fontes: classificação, 
características e diferenças 

28
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

Semana de recepção aos ingressantes 06/02 a 10/02

1. Obter informações sobre 
a evolução da escrita, seus 
materiais e suportes. 
 

1. Evolução gráfica ao longo 
da história: xilogravura, 
rotogravura, serigrafia e 
outros 
 

Aulas expositivas:
1. Evolução da escrita e dos meios de 
impressão ao longo da história. 
2. Características das matrizes dos 
diferentes meios de impressão;

Aulas práticas:
1. Confecção e impressão com matrizes 
relevográficas;
2. Confecção e impressão com matrizes 
encavográficas;
3. Confecção e impressão com matrizes 
permeográficas;

Avaliação 01 – Compor portifólio com as 
impressões realizadas em sala de aula.

13/02 a 24/03
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2. Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão. 

3. Papel: Formato, Gramatura, 
Textura e Cor 
 
4. Tipos de Papéis: Dobradura;
Resistência e Revestimento 
 

Aulas Expositivas:
1. Principais tipos de papel e suas 
características e usos;
2. Processos de produção de papel; 27/03 a 20/04

3. Selecionar as 
características das 
principais tipografias. 
 

5. Tipos de fontes: 
classificação, características e
diferenças 

Aulas expositivas:
1. Evolução histórica da tipografia: 
anatomia, tamanho, classificação, famílias, 
grandes famílias, projetando fontes; fontes 
de tela; fontes bitmap;

Aulas práticas:
1. Confecção de uma tipografia bitmap em 
papel milimetrado com nanquim.

Avaliação 02 – Criar um protótipo de uma 
fonte bitmap desenhando letras em uma 
malha quadrada. Substitua curvas e 
diagonais das letras por elementos 
retilíneos. Evite fazer escadas detalhadas e 
diagonais disfarçadas.

24/ 04 a 26/05

4. Identificar materiais e 
equipamentos adequados à
cada processo de 
impressão. 
 

2. Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e 
materiais de suporte para 
impressão 

Aulas expositivas:
Tipos e características de impressoras de 
grande tiragens: rotografia; offset.

Visita técnica: Gráfica do Senai – Mooca 
Bresser

Avaliação 3 – Relatório técnico da visita a 
Gráfica do Senai – Mooca Bresser

29/05 a 14/06
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5. Elaborar bonecos para 
revisão. 

Princípios de diagramação
da mancha gráfica e

processos de pré
impressão

Aulas expositivas: 

Princípios de diagramação: mancha; coluna, 
texto, grid.

Princípios de pré-impressão: fechamento de 
arquivo; marcas de corte, registro, cores, 
arquivos PDF

Aulas práticas:
Fechamento de arquivos para impressão no 
Adobe Illustrator.

Avaliação 4 – projeto Interdisciplinar de 
Comunicação Visual

19/06 a 05 /07

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência Instrumento(s) e
Procedimentos de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Identificar técnicas de 
reprodução gráfica ao longo
da história. 
 

Avaliação 01 – Compor portifólio 
com as impressões realizadas em 
sala de aula.

Avaliação 3 – Relatório técnico da 
visita a Gráfica do Senai – Mooca 
Bresser

Avaliação 01 – Organização do 
portifólio; usar as potencialidades 
dos meios de impressão 
utilizados; experimentar novos 
usos das técnicas

Avaliação 3 – Levantar 
questionamentos durante a visita; 
utilizar repertório técnico para 
interagir com monitores; 
comportamento durante a visita; 

Avaliação 01 – portifólio de 
impressões organizado e 
indexado; extrapolar as 
possibilidades dos meios de 
impressão utilizados; limpeza das 
impressões; participação ativa das
aulas; 

Avaliação 3 – Registrar dados da 
visita técnica: maquinário visto, 
processos gráficos reconhecidos; 

1

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

materiais identificados; registro de
dúvidas, comportamento 
adequado durante a visita

3. Analisar a evolução das 
principais tipografias. 
 

Avaliação 02 – Criar um protótipo 
de uma fonte bitmap desenhando 
letras em uma malha quadrada. 
Substitua curvas e diagonais das 
letras por elementos retilíneos. 
Evite fazer escadas detalhadas e 
diagonais disfarçadas.

Avaliação 2 – Seguir o roteiro da 
proposta; realizar a atividade no 
prazo estipulado; usar os recursos 
criativos para solucionar 
problemas durante a confecção da
fonte bitmap; seguir a regras do 
exercício.

Avaliação 2 – apresentar resultado
estético que esteja de acordo com
a normas estipuladas; cumprir 
prazos; não utilizar escadas e 
diagonais disfarçadas; uso 
adequado dos materiais da 
atividades; limpeza do layout.

4. Reconhecer técnicas de 
montagem de um original 
nos diferentes processos de 
pré- impressão. 
 
5. Analisar a composição do
espaço para impressão 
(texto, coluna e imagem).  

2. Analisar os diferentes 
tipos de papel e sua 
aplicação. 

Avaliação 4 – Projeto 
Interdisciplinar de Comunicação 
Visual

Avaliação 04 – Seguir roteiro da 
proposta;  preparar arquivos para 
impressão utilizando as técnicas 
necessárias; cumprir prazos 
estipulados; definição de suportes 
adequados para impressão; uso 
dos recurso de diagramação da 
mancha gráfica.

Avaliação 4 – Obter resultado 
impresso condizente com os 
padrões de qualidade do mercado 
gráfico; utilizar técnicas de pre 
impressão; apropriar-se de 
técnicas de diagramação.

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas

Projetos e Ações
voltados à
redução da

Evasão Escolar

Atendimento a alunos
por meio de ações e/ou

projetos voltados à
superação de
defasagens de

aprendizado ou em
processo de Progressão

Parcial

Preparo e
correção de
avaliações

Preparo de
material
didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou

previstas em
Calendário Escolar

Fevereiro Semana de 
Recepção dos 
ingressantes: 
apresentar o curso
de maneira global 
através de 
atividades que 
mobilizam noções 
gerais sobre a 
linguagem 
fotográfica e suas 
aplicações 
profissionais;

Diagnóstico da 
turma através de 
um formulário 
digital para 

Orientação e revisão 
paralela a respeitos dos 
conteúdos desenvolvidos 
ao final das aulas.

 Elaboração de 
fichas de avaliação 
para feedback aos 
estudantes;

Preparar 
compilados de 
textos e 
informações 
referentes ao 
componente 
curricular.

Planejamento 
Escolar; Reunião 
Pedagógica;
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entender melhor 
as expectativas 
dos estudantes 
em relação ao 
curso e direcionar 
melhor as 
propostas do 
semestre;

Março

 

 Orientação e revisão 
paralela a respeitos dos 
conteúdos desenvolvidos 
ao final das aulas.

  Elaboração de 
fichas de avaliação 
para feedback aos 
estudantes;  

 Planejamento 
operacional do 
projeto 
interdisciplinar;

Abril

 

 Orientação e revisão 
paralela a respeitos dos 
conteúdos desenvolvidos 
ao final das aulas.   

 Replanejamento de 
atividades; Reunião 
Pedagógica; 
Conselho de Classe

Maio
 

 Orientação e revisão 
paralela a respeitos dos 
conteúdos desenvolvidos 
ao final das aulas.  

Preparar 
compilados de 
textos e 
informações 
referentes ao 
componente 
curricular.  

Junho  
 Orientação e revisão 
paralela a respeitos dos 
conteúdos desenvolvidos 
ao final das aulas.

 Orientação e 
avaliação contínua 
do Projeto 
Interdisciplinar.  

Julho  
 Orientação e revisão 
paralela a respeitos dos 
conteúdos desenvolvidos 
ao final das aulas.

  Elaboração de 
fichas de avaliação 
para feedback aos 
estudantes;  

Reunião Pedagógica;
Conselho de Classe

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Lupton, Ellen. Pensar com tipos: um guia para designers, editores, escritores e estudantes. 
São Paulo: Cosac Naify, 2006.
Baer, Lorenzo. Produção Gráfica.  São Paulo: Editora Senac, 2008
Bann, David. Novo manual de Produção Gráfica. São Paulo: Bookman, 2012.
Collaro, Antonio Celso. Produção Gráfica: Arte e Técnica na Direção de Arte. São Paulo: 
Pearson, 2012.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

Projeto Comunicação Visual - Projeto Interdisciplinar – Matrizes de reprodução 
 
1. Tema 
Matrizes brasileira: Cultura afro; indígena e portuguesa  
 
2. Objetivos 
Desenvolver uma coleção de ilustrações para serem aplicadas em matrizes de reprodução, 
inspiradas nas matrizes da cultura brasileira. O estilo dos desenhos serão definidos de acordo
com os requisitos do projeto gráfico e a possibilidade de confecção da peça, levando em 
conta 
técnica, custo, material. O professor responsável pelo componente de MIPG irá auxiliar o 
grupo 
nesta definição.  
 
3. Especificações 
● Cliente:  
● Produto: 
 Coleção de matrizes para produção de estampa 
● Estilo:  
● Tamanho:  
● Formato:  
● Público:  
 
4. Cronograma – chek-points 
(V) e entregas (E) 
Período da manhã 
PRODUÇÃO DE 27/04 A 09/06 APRESENTAÇÃO ENTRE 12 E 23/06 
Período da tarde 
PRODUÇÃO DE 27/04 A 09/06 APRESENTAÇÃO ENTRE 12 E 23/06 
Período da noite 
PRODUÇÃO DE 27/04 A 09/06 APRESENTAÇÃO ENTRE 12 E 23/06 
 
5. Grupos 
As equipes devem conter 3 integrantes 
 
6. Entregar 
Apresentação +  
 
8. Custos esperados 
 
 
7. Considerações finais 
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● A avaliação é individual, apesar de o projeto ser em grupo; por esse motivo todos os 
integrantes devem conhecer todas as etapas do projeto. 
● Os grupos se apresentarão por ordem de sorteio, teremos 1 data. Cada grupo terá o 
tempo máximo de 10 minutos de apresentação. 
● As etapas deverão ser cumpridas, assim como os prazos. Caso contrário haverá 
decréscimos na avaliação. 
● Os formatos e prazos de entrega devem ser seguidos. 
● Todos os integrantes do grupo deverão estar presentes na apresentação final. As 
ausências devem ser justificadas para não haver decréscimo da nota do aluno que 
não comparecer. 
● A produção deve ser, prioritariamente, em sala de aula e em grupo. O processo deve 
ser apresentado nas datas indicadas 
● Fique atento ao briefing e ao seu material! Fazer backup do projeto é fundamental. 
 
9. Componentes e responsabilidades/produtos 
- TFC: Apresentação e orientação do briefing; pesquisas sobre o tema, público, 
referências e conceitos;  
- FCEP: Orientação do projeto gráfico,  produção das imagens, referências, layout. 
- FEB1: Ilustrações 
- AIDG: Tratamento de imagens, montagem dos painéis e dos marca textos  
- MIPG: Produção das matrizes. 

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Acompanhamento, orientação e revisão dos conteúdos ao final das aulas quando estudantes 
apresentarem dificuldades nos projetos e atividades práticas.

Exercícios complementares que reforçam conceitos e fundamentos do uso dos equipamentos 
fotográficos;

Sugestões de leitura.

IX – Identificação:

Nome do professor: Michel Garcia Will

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/17

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de
2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    
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XI– Replanejamento
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec nº 148 de 05/01/2009

Etec Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: 

Habilitação Profissional: Comunicação Visual

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual

Componente Curricular: Teoria e Formas de Comunicação

Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,5

Professor: Agnacilda Silva Rocha e Marcos Junior

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.

♦ Reconhecer as principais linguagens da comunicação visual. 
♦  Realizar serviços com softwares gráficos em nível básico.

♦  Realizar pesquisas pertinentes à área, que subsidiem o reconhecimento e o 
desenvolvimento de um projeto em comunicação visu

ÁREA DE ATIVIDADES 

A - CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

Realizar pesquisas temáticas.

Identificar os aspectos estéticos do projeto ou produto de comunicação visual. 

C - DIVULGAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

Realizar visitas a exposições, mostras e eventos da área. 
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Participar de concursos.

D - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

Desenvolver capacidade de observação.  

Documentar e organizar informações e material produzido pertinente a cada projeto. 

Manter-se atualizado profissionalmente. 

Interagir com instituições e profissionais da área. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Teoria da Comunicação                                                                                                                  Módulo: 1

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identificar os vários aspectos da área 

da comunicação. 

2. Classificar a produção Imagética. 

3. Definir técnicas de organização de 
equipes de trabalho. 

4. Identificar as teorias que regem a 
prática da comunicação. 

5. Interpretar e utilizar métodos de 
análise da área da comunicação. 

1. Enumerar as diferenças existentes nas 
diversas áreas de comunicação. 

2. Registrar as especificidades da imagem 
relacionadas com a comunicação. 

3. Utilizar técnicas para o desenvolvimento 
de trabalho em grupo. 

4. Pesquisar as diversas mídias da 
comunicação.

5. Executar trabalhos onde a comunicação 
se dá pela imagem. 

1. Teoria da comunicação

2. Elementos da comunicação

3. Comunicação verbal e não verbal na área de 
Design Gráfico 

4. Aspectos antropológicos, psicológicos, sociais e
culturais da comunicação

5. Meios e Veículos de comunicação, apreciação 
e análise

6. Comunicação e mídia

7. Aspectos psicológicos da teoria da 
comunicação

8. Técnicas de organização do trabalho em equipe

9. Princípios Básicos de Semiologia: Saussarre e 
Charles Sanders-Pierce 

10.Fundamentos Básicos: Conceitos de Signo, 
Significado e Significante
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Linguagens e códigos de veículo de comunicação, 
análise interpretativa
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

# #
Semana Inaugural (Toy-art para um colega 
da sala)

 09/02

# #

Aula de apresentação

Ferramentas e critérios de avaliação
Apresentação turma e professor
Cronograma
Materiais

16/02

1. Utilizar técnicas para
o desenvolvimento de 
trabalho em grupo. 

2. Pesquisar as 
diversas mídias da 
comunicação.

3. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Teoria da comunicação

2. Elementos da comunicação

3. Comunicação verbal e não 
verbal na área de Design 
Gráfico 

4. Linguagens e códigos de 
veículo de comunicação, 
análise interpretativa

Apresentação do briefing – Projeto 1 

Introdução ao tema

Definição dos grupos

Pesquisa elementos do briefing

23/02
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1. Utilizar técnicas para
o desenvolvimento de 
trabalho em grupo. 

2. Pesquisar as 
diversas mídias da 
comunicação.

3. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Meios e Veículos de 
comunicação, apreciação e 
análise

2. Comunicação e mídia

3. Aspectos psicológicos da 
teoria da comunicação

4. Técnicas de organização 
do trabalho em equipe

5. Linguagens e códigos de 
veículo de comunicação, 
análise interpretativa

Painel semântico e público

Apresentação sobre público. Exemplos 
(expositiva)

Apresentação sobre painel semântico. 
Exemplos

Desenvolvimento painéis dos grupos

02/03 

1. Enumerar as 
diferenças 
existentes nas 
diversas áreas de 
comunicação

2. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Comunicação e mídia

2. Aspectos psicológicos da 
teoria da comunicação

3. Técnicas de organização 
do trabalho em equipe

Apresentação do painel semântico

Apresentar o painel contendo referencias 
visuais para: Conceitos, Formas, Elementos 
gráficos e cores + Roughs

Até 10/03 posta os 2 painéis no face, público 
e semântico.

09/03 
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1. Enumerar as 
diferenças existentes 
nas diversas áreas de
comunicação

2. Registrar as 
especificidades da 
imagem relacionadas 
com a comunicação.

1. Teoria da comunicação

2. Elementos da comunicação

3. Comunicação verbal e não 
verbal na área de Design 
Gráfico 

4. Aspectos psicológicos da 
teoria da comunicação

5. Técnicas de organização 
do trabalho em equipe

Apresentação

Aula sobre apresentação (expositiva)

Montar apresentação

16/03 

1. Pesquisar as 
diversas mídias da 
comunicação.

2. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Comunicação verbal e não 
verbal na área de Design 
Gráfico 

2. Meios e Veículos de 
comunicação, apreciação e 
análise

3. Linguagens e códigos de 
veículo de comunicação, 
análise interpretativa

Apresentação final do projeto 1
23/03
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1. Pesquisar as 
diversas mídias da 
comunicação.

2. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Teoria da comunicação

2. Elementos da comunicação

3. Comunicação verbal e não 
verbal na área de Design 
Gráfico 

4. Aspectos antropológicos, 
psicológicos, sociais e 
culturais da comunicação

5. Linguagens e códigos de 
veículo de comunicação, 
análise interpretativa

Apresentação do briefing – Projeto 2

Introdução ao tema

Definição dos grupos

Aula expositiva sobre benchmarking 

LANÇAR MENÇÕES HOJE
A DATA FINAL É 04/04, QUE SERÁ NA 
TERÇA

30/03 
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1. Pesquisar as 
diversas mídias da 
comunicação.

2. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Aspectos psicológicos da 
teoria da comunicação

2. Técnicas de organização 
do trabalho em equipe

3. Fundamentos Básicos: 
Conceitos de Signo, 
Significado e Significante

Desenvolvimento do benchmarking e do 
mapa mental

Em grupo, analisar itens positivos e negativos 
como: layout, quantidade de informações, 
hierarquia de informação, quais as 
informações que normalmente são mostrados 
nos marca textos, cores, formatos, 
dimensões, normas que porventura possam 
existir, materiais, etc.

Montar uma lista- em grupo

Montar o mapa mental- em grupo 

Formata-lo no Illustrator
 

06/04 Capacitação na CETEC

1. Enumerar as 
diferenças existentes 
nas diversas áreas de
comunicação

2. Registrar as 
especificidades da 
imagem relacionadas 
com a comunicação.

1. Comunicação e mídia

2. Aspectos psicológicos da 
teoria da comunicação

 Apresentação

Apresentar painel de referências
mapa metal da campanha
painel com as fotos escolhidas
roughs do layout 

P.S.: até 13/04 postar no face: painel de 
referências e painel com as fotos escolhidas

13/04
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1. Enumerar as 
diferenças existentes 
nas diversas áreas de
comunicação

2. Registrar as 
especificidades da 
imagem relacionadas 
com a comunicação.

3. Utilizar técnicas para
o desenvolvimento de 
trabalho em grupo. 

1. Teoria da comunicação

2. Elementos da comunicação

3. Comunicação verbal e não 
verbal na área de Design 
Gráfico 

4. Aspectos antropológicos, 
psicológicos, sociais e 
culturais da comunicação

Montagem das apresentações e dos 
marca-textos

Apresentação projeto 2 – 25/04 nas aulas de 
FCEP e AIDG1 (terça) 

20/04 

1. .Utilizar técnicas 
para o desenvolvimento 
de trabalho em grupo. 

2. Pesquisar as 
diversas mídias da 
comunicação.

3. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Teoria da comunicação

2. Elementos da comunicação

3. Comunicação verbal e não 
verbal na área de Design 
Gráfico 

4. Linguagens e códigos de 
veículo de comunicação, 
análise interpretativa

Apresentação do briefing – Projeto 
INTERDISCIPLINAR

Introdução ao tema

Definição dos grupos

Pesquisa elementos do briefing

27/04 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

1. Enumerar as 
diferenças existentes 
nas diversas áreas de
comunicação

2.
3. Utilizar técnicas para
o desenvolvimento de 
trabalho em grupo. 

1. Comunicação verbal e não 
verbal na área de Design 
Gráfico 

2. Técnicas de organização 
do trabalho em equipe

Estudo do público

Desenvolvimento painéis dos grupos
04/05 

1. Utilizar técnicas para
o desenvolvimento de 
trabalho em grupo. 

. 

1. Comunicação e mídia

2. Aspectos psicológicos da 
teoria da comunicação

3. Técnicas de organização 
do trabalho em equipe

Estudo painel semântico

Desenvolvimento painéis dos grupos
11/05 

1. Pesquisar as 
diversas mídias da 
comunicação.

2. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Teoria da comunicação

2. Comunicação e mídia

3. Aspectos psicológicos da 
teoria da comunicação

4. Linguagens e códigos de 
veículo de comunicação, 
análise interpretativa

Apresentação do painel semântico

Apresentar o painel contendo referencias 
visuais para: Conceitos, Formas, Elementos 
gráficos e cores

Até 19/05 postar os 2 painéis no face, público 
e semântico

18/05
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1. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Teoria da comunicação

2. Elementos da comunicação

3. Comunicação verbal e não 
verbal na área de Design 
Gráfico 

Estudo do projeto gráfico

Desenvolvimento de roughs 25/05 

1. Executar trabalhos 
onde a comunicação se 
dá pela imagem. 

1. Comunicação e mídia

2. Técnicas de organização 
do trabalho em equipe

Produção do inter

Orientação aos grupos
01/06 

1. Utilizar técnicas para
o desenvolvimento de 
trabalho em grupo. 

2. Pesquisar as 
diversas mídias da 
comunicação.

1. Teoria da comunicação

2. Elementos da comunicação Apresentação

Montar apresentação do inter
 08/06 

FERIADO  15/06 

# # Apresentação do Inter 22/06 última aula

# # FERIADO 29/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Identificar os vários 
aspectos da área da 
comunicação. 

2. Classificar a 
produção Imagética. 

3. Definir técnicas de 
organização de 
equipes de trabalho. 

4. Identificar as teorias 
que regem a prática 
da comunicação. 

5. Interpretar e utilizar 
métodos de análise 
da área da 
comunicação e 
bibliográficas.

Projeto 1
Apresentação do painel semântico
Postagem dos painéis no facebook
Atenção ao briefing
Organização do grupo 
Apresentação final do projeto 1

Projeto 2
Apresentação do painel de 
referencias e do mapa mental
Postagem dos painéis no facebook
Atenção ao briefing
Organização do grupo 
Apresentação final do projeto 2

Projeto Interdisciplinar
Apresentação do painel semântico
Postagem dos painéis no facebook
Atenção ao briefing
Organização do grupo 
Apresentação final do projeto Inter

Todas as dinâmicas desenvolvidas 
durante as aulas servirão de 
critérios de desempenho e 
analisarão os seguintes valores:

1. Sentir (Interesse, atenção e 
percepção)

2. Pensar (análise e síntese)

3. Fazer (expressão, trabalho e 
concentração)

4. Pesquisa e apresentação oral

5. Desenvolvimento de projetos 
técnicos durante o semestre

6. Observação direta

7. Autoavaliação

O desenvolvimentos dos 3 projetos 
propostos para o modulo 1.

1
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

Preenchimento do 
mapa de empatia e 
atividades 
diagnóstico

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Planejamento

Março
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Reunião de Feedback

Mapas de Empatia

Abril
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Conselho Intermediário

Maio
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula

Reunião de
alinhamento

Interdisciplinar

Junho
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula

Reunião de
alinhamento

Interdisciplinar

Julho
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Conselho Final

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Bibliografia:

BONSIEPE, Gui. Do material ao digital. Gui Bonsiepe; com contribuições de David Oswald, 
Ralf Hebecker. São Paulo: Blucher, 2015.

BORDENAVE, Juan E. Díaz. O Que é Comunicação? São Paulo: Editora Brasiliense, 2011.

CARDOSO, Rafael. Design para um mundo Complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2012

DONDIS, Donis A.. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

ECO, Umberto. Tratado de semiótica geral. São Paulo: Editora Perspectiva, 2005.

FRUTIGER, Adrian. Sinais e Símbolos – Desenho, projeto e significado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007

KNIGHT, Carolyn. Design gráfico e digital: prática e ideias criativas: conceito, metodologia 
e dicas para criação de um portfólio / Carolyn Knight e Jéssica Glaser; [tradução Marcos 
Capano]. São Paulo: Rosari, 2012.

Sites: 

http://pt.scribd.com/doc/6883835/TEORIAS-DA-COMUNICACAO

http://www.infoescola.com/comunicacao/teorias-da-comunicacao/

No decorrer das aulas serão indicados vídeos e filmes

Filme:
The History of Stuff ( A História das Coisas). Direção: Louis Fox,  2007.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

Orientação dos projetos 1 e 2 e do projeto Interdisciplinar, desenvolvido em parceria com outros 
componentes ao longo do semestre letivo.

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

A recuperação será continua e inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de
aula e da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno. Assim que constatado os problemas,
serão feitas intervenções imediatas, dirigidas de acordo com às dificuldades específicas.
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IX – Identificação:

Nome do professor: Agnacilda Silva Rocha

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2016

Após  análise  do  plano  apresentado,  embora  tenha  muitos  projetos  eles,  de  acordo  com a
professora  estão  baseados  nas bases  tecnológicas  e  competências  do curso.  Desse modo
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec nº745 de 10/09/2015

Etec Escola Técnica de Carapicuíba

Código: 0144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos

Componente Curricular: Formas Expressivas Bidimensionais I

Módulo:1 C. H. Semanal:2,5

Professor: Marcio Nunes, Roberta Fialho, Sandro Megumi Kuradomi e Viviane Aquino 
Silva

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
1. Criação de projetos ou produtos de comunicação visual.
2. Realizar pesquisas no campo da comunicação visual.
3. Identificar elementos da visualidade envolvidos nos processos de criação.
4. Interpretar e selecionar estratégias de uso dos recursos visuais para a composição de
imagens.
5. Comunicar-se por meio da composição visual.
6. Desenvolver competência no trato pessoal com os colegas de trabalho.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser lançadas nos campos 
abaixo)

Componente Curricular: Fundamentos de Elementos Bidimensionais I Módulo: 1

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1

2

3

4

5

6

7

Identificar o desenho através das linhas
e das formas. 

Planejar e organizar o espaço.

Distinguir a variedade de materiais e 
suas aplicações.

Expressar de forma bidimensional o 
esboço do projeto.

Distinguir as técnicas que possibilitem 
as mais diversas formas de 
representação bidimensional.

Identificar as diversas funções dos
materiais e ferramentas na 
representação bidimensional.

Visualizar globalmente as caracterís-
ticas do desenho e de escalas 
distinguindo fatores relativos às 
técnicas de representação gráfica.

1

2

3

4

5

6

7

8

Realizar exercícios que permitam reconhecer 
e desenvolver um estilo próprio.

Identificar o campo espacial.

Representar projetos bidimensionais
utilizando os elementos básicos de planeja--
mento e organização do espaço.

Aplicar as técnicas secas adequando-as aos
respectivos materiais.

Utilizar técnicas de representação gráfica.

Utilizar as técnicas adequadas às necessida-
des de representação.

Utilizar técnicas de representação e materiais
para construções geométricas.

Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço bidimensional.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Campo espacial A3: planejamento.

Desenho: paralelas, formas cilíndricas,
sólidos e objetos.

Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos elementos
no campo espacial (percepção da 
forma).

Materiais e suas aplicações.

Técnicas: grafite, lápis aquarelável, 
conte,carvão, pastel oleoso e pastel 
seco.

Desenho de observação: visão
tridimensional.

Linha, traço, forma, planos, cor, luz e
sombra.

Desenho de perspectiva a mão livre: 
frontal, oblíqua.

Perspectiva isométrica utilizando

28
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10

11

instrumentos de desenho geométrico.

Construções geométricas básicas: 
ângulos, triângulos, quadriláteros e 
trapézios.

Concordância, ovais e arcos.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Fundamentos de Elementos Bidimensionais I Módulo: 1

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

Semana de recepção-criar e inovar
com técnicas variadas

Semana de recepção-trabalhar 
com linguagens mistas

Semana de recepção-desenho X 
foto

06 / 02 a 10 / 02

13 / 02 a 17 / 02

Representar projetos de forma
bidimensional utilizando
os elementos básicos de
planejamento e organização do
espaço.

Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos 
elementos no campo espacial 
(percepção da forma).

Desenhos para exercitar os dois 
lados do cérebro.

Identificar o campo espacial.

Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos 
elementos no campo espacial 
(percepção da forma).

Desenho de objeto em mesa.
Desenho de objetos em conjunto.
Proporção.

20 / 02 a 24 / 02

Identificar elementos da
estrutura tridimensional no
espaço bidimensional.

Desenho: paralelas, formas
cilíndricas, sólidos e objetos.

Desenvolvendo luz e sombra com 
luz
artificial em sala de aula com 
natureza
morta.

27 / 02 a 03 / 03

Utilizar técnicas de
representação gráfica

Desenho: paralelas, formas
cilíndricas, sólidos e objetos.

Treinando o olhar para identificar e 
aplicar a técnica. 06 / 03 a 10 / 03

Utilizar técnicas de
representação gráfica

Desenho: paralelas, formas
cilíndricas, sólidos e objetos.

Negativo e Positivo
13 / 03 a 17 / 03

Identificar elementos da
estrutura tridimensional no
espaço bidimensional.

Desenho de observação: visão 
tridimensional.

Olhos, boca, nariz, orelha.
movimentação de cabeça, eixo e 
esqueleto

20 / 03 a 31 / 03
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Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço 
bidimensional.

Desenho de observação: visão 
tridimensional.

Mãos 03 / 04 a 07 / 04

10 / 04 a 14 / 04

17 / 04 a 21 / 04

Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço 
bidimensional.

Desenho de observação: visão 
tridimensional. Pés 

Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço 
bidimensional.

Desenho de observação: visão 
tridimensional. Tronco

Realizar exercícios que permitam 
reconhecer e desenvolver um estilo
próprio.

Desenho de observação: visão 
tridimensional.

Homem 24 / 04 a 28 / 04

Realizar exercícios que permitam 
reconhecer e desenvolver um estilo
próprio.

Desenho de observação: visão 
tridimensional.

Mulher 01 / 05 a 05 / 05

Realizar exercícios que permitam 
reconhecer e desenvolver um estilo
próprio.

Desenho de observação: visão 
tridimensional.

Criança 08 / 05 a 12 / 05

Utilizar as técnicas adequadas
às necessidades de representação.

Técnica grafite 
Tipos de inclinação, modos de 
segurar do lápis, fazer “ponta de 
artista” e escala tonal graduada.

15 / 05 a 19 / 05

Utilizar as técnicas adequadas
às necessidades de representação.

Técnica: lápis de cor.

Maneira correta de apontar o lápis 
de cor, mistura de cores, ensinar a 
técnica de veladura e harmonia de 
cores.

22 / 05 a 26 / 05

Utilizar as técnicas adequadas
às necessidades de representação.

Técnica: carvão vegetal Como segurar e esfumaçar com o 
carvão vegetal, efeitos de abrir luz e
como preservar os trabalhos. 

29 / 05 a 02 / 06
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05 / 06 a 09 / 06

Utilizar as técnicas adequadas
às necessidades de representação.

Técnica: pastel seco.

Explicar sobre os diferentes tipos de
pastéis secos e a sua aplicação, 
técnicas com esfuminho e 
guardanapo para detalhes. E a 
preservação deste 

Utilizar as técnicas adequadas às 
necessidades de representação.

Técnica: pastel oleoso.

Explicar como o pastel oleoso 
funciona e pode ser usado com 
terebintina ou benzina retificada 
para artes

12 / 06 a 16 / 06

Recuperação Recuperação Recuperação 19 / 06 a 28 / 06

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Identificar elementos que 
fazem parte da composição 
visual.
2. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem
3. Selecionar informações sobre
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.
4. Identificar processos de 
obtenção de cores
5. Distinguir informações que
possibilitem a organização 
espacial.

Exercícios de desenho de observação
aplicando a teoria da composição 
básica:proporção áurea e peso 
compositivo.

Desenhos e pintura, aplicando as 
técnicas do lápis aquarelável e do 
pastel seco.

Exercícios de desenhos de observação

Pintura de composições, aplicando as
técnicas de ilustração.

Processo de produção e execução das
composições  e  desenhos  de
observação em sala de aula.

Envolvimento e participação do aluno.

Cumprimento de prazos.

Uso dos elementos e processos
compositivos adequados ao projeto.

Uso dos materiais e processos de 
forma adequada ao projeto.

Uso dos elementos das técnicas de
ilustração adequadas ao projeto.

Uso dos elementos e estruturas do
desenho em perspectiva adequado ao
projeto.

1
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6. Analisar o conteúdo plástico
adequado ao projeto.
7. Visualizar globalmente as
características do desenho e de
escalas distinguindo fatores 
relativos às técnicas de 
representação gráfica.
8. Visualizar estruturas 
tridimensionais no espaço 
representando de forma
bidimensional.

Exercícios de desenhos de observação
de objetos, aplicando perspectiva.
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro
Preenchimento do 
mapa de empatia e 
atividades diagnóstico

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Planejamento

Março
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Reunião de Feedback

Mapas de Empatia

Abril
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Conselho Intermediário

Maio
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula

Reunião de
alinhamento

Interdisciplinar

Junho
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades

Não se aplica
Continuo atividade

aula-aula
Continuo atividade

aula-aula

Reunião de
alinhamento

Interdisciplinar

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

-Material ilustrado e vídeos como referência para as aulas
Bibliografia:
- EDWARDS, Betty. Desenhando com o lado direito do cérebro. Ediouro, São Paulo.
- HALLAWELL, Philip. À Mão Livre: a linguagem do desenho. Melhoramentos, São
Paulo, 1994
Vídeo:
- HALLAWELL, Philip. À Mão Livre: a linguagem do desenho. Vídeocultura, São Paulo.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

•Atividade semanal, conteúdo avaliativo.
•No final do semestre, atendimento intensivo somente para os alunos com dificuldade.

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)

 Recuperação contínua: no decorrer das aulas, através do atendimento individualizado.

 Recuperação paralela: no final de cada etapa de trabalho, propor nova oportunidade ao aluno.

IX – Identificação:

Nome do professor: Sandro Megumi Kuradomi

Assinatura:                                                                                        Data:16/01/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Após análise  do plano apresentado,  verifico  que estão baseados  nas bases tecnológicas  e
competências do curso. Desse modo aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelo
professor no primeiro semestre de 2017. 

Nome do coordenador (a): Marcos Antônio de Lima Junior

Assinatura:                                                                                        Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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