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Plano de Curso nº 53 aprovado pela portaria Cetec nº x de 23-03-2011 

Etec de Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Multimídia

Qualificação: Técnico em Multimídia

Componente Curricular: Teoria e Formas de Comunicação em Multimídia

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5

Professor: Agnacilda Silva Rocha 

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

- Utilizar princípios e técnicas de multimídia. 

- Auxiliar na elaboração e na edição com o uso de interpretação de aspectos 
compositivos da imagem. 

- Identificar e utilizar instrumentos necessários para planejamento gráfico. 

- Adequar o recurso multimídia ao produto de comunicação para viabilizar a proposta do 
cliente. 

ÁREA DE ATIVIDADES 

A – CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE MULTIMÍDIA 

 Realizar pesquisas temáticas.

 Identificar os aspectos estéticos do projeto ou produto de multimídia.  
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C – 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 e Formas de Comunicação em Multimídia           Módulo: 1º

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas

1. Identificar os vários 
aspectos da área da
Comunicação. 

2. Definir técnicas de 
organização de 
equipes de trabalho.

3. Interpretar e utilizar 
métodos de análise 
da área da 
Comunicação e 
Multimídia. 

1. Pesquisar as diversas 
mídias da comunicação.

2. Enumerar as diferenças 
existentes nas diversas 
áreas de Comunicação.

3. Registrar as 
especificidades da 
imagem relacionadas 
com a comunicação em 
multimídia.

4. Classificar a produção 
imagética. 

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

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

7. Executar trabalhos onde
a comunicação se dá 
pela imagem/ som em 
diversas mídias. 

1. Teoria da comunicação

2. Elementos da comunicação 

3. Comunicação verbal e não verbal na área de Multimídia 

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. Linguagens e códigos de veículo de comunicação, análise 
interpretativa 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Teoria e Formas de Comunicação  Módulo: 1º

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma /
Dia e Mês

# #
Semana Inaugural (Campanha para 
rede social com o tema “Tolerância)

 08/02

# #

Aula de apresentação

Ferramentas e critérios de avaliação
Apresentação turma e professor
Cronograma
Materiais

Apresentação do briefing – Projeto
1 

Introdução ao tema

Definição dos grupos

Pesquisa elementos do briefing

Definição de Patrimônio

15/02
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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. 

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

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

Desenvolvimento do 
benchmarking e do mapa mental

Aula expositiva sobre benchmarking 
e mapa mental 

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

Montar uma check-list- em grupo

Montar o mapa mental- em grupo 

Formata-lo no Illustrator

Produzir as imagens para a aula de 
08/03

22/02
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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. 

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

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

FERIADO
01/03 Feriado 
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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. 

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

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

Definição das fotos e 
referências que serão 
trabalhadas . (estilo)

Finalizar painel de referências 

Painel com as fotos escolhidas

roughs do layout 

Postar os 2 painéis no face, 
referências e fotos.

08/03
Capacitação 
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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. 

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

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

Apresentação

Aula sobre apresentação (expositiva)

Finalização da campanha

Montar apresentação

Atendimento aos grupos

15/03 
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1. Enumerar as 
diferenças 
existentes nas 
diversas áreas de
comunicação

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

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

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

Apresentação final do projeto 1
22/03

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. 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

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

Apresentação do briefing – Projeto
2

Apresentação do briefing 

Definição dos grupos

Pesquisa sobre o briefing (público, 
cliente, etc) 

Fazer um benchmarking de 
infográficos (check-list)

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

29/03 
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1. Enumerar as 
diferenças 
existentes nas 
diversas áreas de
comunicação

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

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

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

Desenvolvimento do painel 
semântico

Técnicas de criação: painel 
semântico (expositiva)

Elaborar painel semântico com 
referências visuais para conceitos, 
formas, elementos gráficos e cores 

05/04
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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. 

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

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

11/04: Apresentação painel 
semântico na aula de Semiótica

Criação

Definição dos detalhes do infográfico 
(roteiro / fluxograma) 

Desenvolvimento de roughs do 
layout, ícones, símbolos e elementos 
gráficos do infográfico  

P.S.: até 13/04 postar no face: painel 
semântico no grupo do face

12/04
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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. 

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

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

Finalização do infográfico (layout, 
ícones, símbolos e elementos 
gráficos) 

19/04
Capacitação

CETEC 
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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. 

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

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

Apresentação Final do Projeto 2

Apresentação do briefing – Projeto
INTERDISCIPLINAR

Introdução ao tema

Definição dos grupos

Pesquisa elementos do briefing

Fazer um benchmarking de revistas 
digitais (check-list)

Ex.: Uol Tab, Trip, Wired, Esquire, 
Ray-Gum, Flip Board, Archive

26/04 
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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. 

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

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

Estudo do público

Desenvolvimento painéis do público

Mapa mental

Conceitos e tópicos que serão 
abordados no texto

03/05 
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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. 

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

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

Estudo painel semântico

Desenvolvimento painel semântico

Montar Painel Semântico: referências
visuais para conceitos, layout, 
formas, cores, texturas, famílias 
tipográficas, ícones (botões), 
acabamentos etc 

palavras-chaves 

10/05 
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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. 

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

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

Apresentação do painel semântico

Apresentar o painel contendo 
referencias visuais para: referências 
visuais para conceitos, layout, 
formas, cores, texturas, famílias 
tipográficas, ícones (botões), 
acabamentos etc + Nome da revista 
e da editora 

Estudos de Fontes para títulos, sub 
títulos, texto, etc.

Texto finalizado para correção (deve 
ser entregue ao professor de LTT até 
18/05)

17/05
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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. 

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

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

Estudo do projeto gráfico

Desenvolvimento de roughs com 
ícones e elementos gráficos

Definição das interatividades, 
imagens e vídeos que entrarão na 
revista (separar material selecionado 
em uma pasta e tratar o que for 
necessário)

24/05 
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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. 

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

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

Produção do inter

Apresentar layout do sumário, 
esboço da capa e 1 página de 
matéria diagramada (nesta aula será 
feito o refinamento gráfico do design 
da revista)

31/05 
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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. 

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

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

Apresentação

Apresentar a diagramação final da 
revista + Montar a apresentação

 07/06 
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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. 

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

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

14/06

# # Apresentação do Inter
21/06
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# # Feira do TCC do 3º módulo 28/06 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
 (por extenso)

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Identificar os vários 
aspectos da área da 
Comunicação. 

2. Definir técnicas de 
organização de equipes de 
trabalho. 

3. Interpretar e utilizar métodos
de análise da área da 
Comunicação e Multimídia. 

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.
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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 X X X X X

Março X X X X X

Abril X X X X X

Maio X X X X X

Junho X X X X X

Julho X X X X X

*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  o  problemas,  serão  feitas
intervenções imediatas, dirigidas de acordo com às dificuldades específicas.
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Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

IX – Identificação:

Agnacilda Silva Rocha
Assinatura:                                                                                        Data:

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 pelos professores 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 209        aprovado pela portaria Cetec nº148               de 09/10/12

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia

Qualificação: Assistente de Produção de Trabalhos em Multimídia

Componente Curricular: Semiótica em Multimídia

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5

Professor: Lilian Amatucci Gazoti

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

- Auxiliar na elaboração e na edição com o uso de interpretação de aspectos compositivos da 

imagem.

 - Realizar pesquisas temáticas.

 - Identificar os aspectos estéticos do projeto ou produto de multimídia.

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016

Plano de Trabalho Docente – 2017

Ensino Técnico



II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Semiótica em Multimídia                           Módulo: I

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas

1

2

3

4

Analisar  princípios de semiótica aplicáveis
a projetos de multimídia. 

Articular  a  linguagem  dos  símbolos
aplicados em multimeios. 

Analisar a dimensão psicológica dos signos
aplicados a multimídia. 

Correlacionar  as  observações  do  mundo
empírico ao tratamento simbólico.

1.1
 

2.1

 
2.2

 
2.3
 
3.1

 
4.1

Identificar quais princípios da semiótica podem ser
utilizados para elaboração do projeto. 

Decodificar a linguagem utilizada estabelecendo 
as relações entre significado e significante.

Desenvolver projeto de multimídia utilizando a 
linguagem simbólica. 

Adequar a linguagem simbólica aos objetivos do 
projeto de multimídia 

Aplicar conhecimentos da psicanálise na 
construção projetual.

Identificar elementos do mundo empírico para 
criar uma linguagem simbólica adequada ao 
projeto de multimídia.

1

2

3

4

5

Aspectos históricos da semiologia

Princípios básicos de semiologia: Charles 
Sanders-Pierce 

Fundamentos básicos: conceitos de signo, 
significado e significante 

Metodologia de interpretação da linguagem 
simbólica 

Princípios de psicanálise aplicada à 
decodificação de símbolos de comunicação

28
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Semiótica em Multimídia                                   Módulo: I

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

XX XX

Semana de Recepção / acolhimento aos alunos

novos

Apresentação pessoal dos professores e da turma
Proposta de atividade de integração: Desenvolver
um vídeo de um minuto com o tema "Minha vida

em um minuto"

1ª Aula – 07/02
De 06/02 a 09/02

( 2,5 h.a.)

Adequar a linguagem simbólica
aos objetivos do projeto de

multimídia

(Competência 1) 
Aspectos históricos da semiologia

Aula Expositiva com uso de Datashow 

Apresentação  do  Plano  de  curso  em  leitura
conjunta  das  competências,  habilidades e  bases
tecnológicas.

Introdução à Teoria da Comunicação / Aspectos
históricos da Semiologia / Elementos da
Comunicação / Tipos de Comunicação

Atividade: Filme / Animação = transformar a 
linguagem não verbal para verbal ( em grupos )

2ª Aula – 14/02
De 13/02 a 17/02

 ( 2,5 h.a.)
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Adequar a linguagem simbólica
aos objetivos do projeto de

multimídia

(Competência 1) 
Aspectos históricos da semiologia

Debate sobre o entendimento e interpretação da
animação / signos ( transformação da linguagem

não verbal em verbal )

3ª Aula – 21/02
20/02 a 24/02

( 2,5 h/a )

28/02 - Carnaval

Adequar a linguagem simbólica
aos objetivos do projeto de

multimídia

(Competência 1) 
Aspectos históricos da semiologia

Linguagem verbal / não verbal
Atividade prática: “ A Metamorfose “ Franz Kafka /

Audio Livro ( interpretação da linguagem )
Tranformação da linguagem verbal em não verbal
Proposta de atividade para apresentação na aula

que vem

4ª Aula – 07/03
 De 06/03 a 10/03

( 2,5 h/a )

Adequar a linguagem simbólica
aos objetivos do projeto de

multimídia 

(Competência 1) 
Aspectos históricos da semiologia

Apresentação dos trabalhos dos alunos com
referência ao áudio apresentado na aula anterior

5ª – 14/03
De 13/03 a 17/03

(2,5 h/a )

Decodificar  a  linguagem
utilizada  estabelecendo  as
relações  entre  significado  e
significante. 
. 

(Competência 4)
Fundamentos básicos: Conceitos
de signo, significado e significante

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, com uso
de recursos audiovisuais. 
-  Apresentação  dos  conceitos  de  Sausurre
utilizando imagens e diagrama

6ª Aula – 21/03
De 20/03 a 24/03

(2,5 h/a )
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Desenvolver  p9ojeto  de
multimídia  utilizando  a
linguagem simbólica.

(Competência 2)
Princípios básicos de semiologia:

Charles Sanders-Pierce

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, com uso
de recursos audiovisuais.

 - Apresentação dos princípios de Índice, Ícone e
Símbolo. Avaliação em grupo: 

- Criação de signo que represente uma idéia 
-  Debate em sala para decodificação dos signos
utilizados pelos grupos.

7ª Aula – 28/03
De 27/03 a 31/03

(2,5 h/a )

Identificar  quais  princípios  da
semiótica podem ser utilizados
para elaboração do projeto.

(Competência 2)
Metodologia de interpretação da

linguagem simbólica

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, com uso
de recursos audiovisuais. 
-  Apresentar  aplicação  da  semiose  na
comunicação. 
Seminário  sobre  a  semiose  aplicada  em  uma
marca escolhida pelo aluno

8ª Aula – 04/04
De 03/04 a 07/04

 (2,5 h/a ) 

Aplicar  conhecimentos  da
psicanálise  na  construção
projetual.

(Competência 3)
Princípios de psicanálise aplicada
à decodificação de símbolos de

comunicação

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, com uso
de  recursos  audiovisuais.  -  Apresentação  dos
conceitos de Arquétipo, Ego, Superego e ID.

9ª Aula – 11/04
De 10/04 a 14/04

 (2,5  h/a ) 
 

Aplicar conhecimentos da
psicanálise na construção

projetual.

(Competência 3) 
Princípios de psicanálise aplicada
à decodificação de símbolos de

comunicação

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, com uso
de recursos audiovisuais.

 - Debate de quadrinhos e personagens na
semiótica. 

Avaliação em grupo: Análise psicológica de
comunicação e seminário

10ª Aula – 18/04
De 17/04 a 21/04

 (2,5 h/a ) 
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Adequar a linguagem simbólica
aos objetivos do projeto de

multimídia

(Competência 4) 
Metodologia de interpretação da

linguagem simbólica

Aula em laboratório com prática. 
Criação de personagens usando os conceitos de

signo.

11ª Aula – 25/04
De 24/04 a 28/04

 (2,5 h/a )

Identificar quais princípios da
semiótica podem ser utilizados

para elaboração do projeto

(Competência 1) 
Metodologia de interpretação da

linguagem simbólica

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, com uso
de recursos audiovisuais. - Apresentação de

briefing para trabalho final.

-  Debate  de  publicidade  e  imagens no  meio  de
comunicação.  Avaliação  individual:  Análise
psicológica de comunicação e seminário.

12ª Aula – 02/05
De 01/05 a 05/05

 (2,5  h/a )

Identificar  quais  princípios  da
semiótica podem ser utilizados
para elaboração do projeto

(Competência 1)
Metodologia de interpretação da

linguagem simbólica

Criação  de  peça  de  comunicação  usando
princípios da semiótica Peirciana

13ª Aula – 09/05
De 08/05 a 12/05

 ( 2,5 h/a.) 

Adequar a linguagem simbólica
aos objetivos do projeto de

multimídia

(Competência 1)
Metodologia de interpretação da

linguagem simbólica

Aula em laboratório com prática. 

Avaliação  final  em  grupo:  Criação  de  peça  de
comunicação  usando  princípios  da  semiótica
Peirciana

14ªAula – 16/05
De 15/05 a 19/05

( 2,5 h/a ) 

Adequar a linguagem simbólica
aos objetivos do projeto de

multimídia

(Competência 1)
Metodologia de interpretação da

linguagem simbólica

Apresentação  das  peças  de  comunicação  pelos
grupos

15ª Aula – 23/05
De 22/05 a 26/05

 ( 2,5 h/a )
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Todas Todas Desenvolvimento do trabalho Interdisciplinar

16ª Aula – 30/05
De 29/05 a 02/06

( 2,5 h/a )

Todas Todas Desenvolvimento do trabalho Interdisciplinar
17ª Aula – 06/06
De 05/06 a 09/06

(2,5 h/a )

Todas Todas Desenvolvimento do trabalho Interdisciplinar
18ª Aula – 13/06
De 12/06 a 16/06

(2,5 h/a )

Todas Todas Desenvolvimento do trabalho Interdisciplinar
19ª Aula – 19/06
De 19/06 a 23/06

(2,5 h/a )

Todas Todas Desenvolvimento do trabalho Interdisciplinar
20ª Aula – 27/06
De 26/06 a 30/06

 (2,5 h/a )
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

Analisar  princípios  de  semiótica
aplicáveis a projetos de multimídia
 
Articular a linguagem dos símbolos
aplicados em multimeios. 

Analisar  a  dimensão  psicológica
dos signos aplicados a multimídia. 

Correlacionar  as  observações  do
mundo  empírico  ao  tratamento
simbólico. 

Pesquisa e apresentação escrita / oral 
Seminários em equipe

Assiduidade

Observação direta

Estudo de caso

Trabalhos em grupo

Dissertações reflexivas

Atividades analíticas 

Autoavaliação

Atividades reflexivas

Assiduidade

Embasamento conceitual

Apropriação do tema

Coerência

Interesse

Assimilação do conteúdo

Cooperação

Execução das atividades

Participação efetiva

Realização  de  Projetos  de
comunicação  usando  princípios
semióticos. 

Elaboração  de  Projetos  de
comunicação imagética 

Pesquisa e observação dos fenômenos
semióticos na comunicação. 

Realização  de  Projetos  de
comunicação. 

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
Preenchimento do 
mapa de empatia e 
atividades diagnóstico Não se aplica

Continuo
atividade aula-aula

Continuo
atividade aula-aula

Reunião de Feedback
Mapas de Empatia

Abril
Preenchimento do 
mapa de empatia e 
atividades diagnóstico Não se aplica

Continuo
atividade aula-aula

Continuo
atividade aula-aula Conselho Intermediário

Maio
Preenchimento do 
mapa de empatia e 
atividades diagnóstico Não se aplica

Continuo
atividade aula-aula

Continuo
atividade aula-aula

Reunião de alinhamento
Interdisciplinar

Junho
Preenchimento do 
mapa de empatia e 
atividades diagnóstico Não se aplica

Continuo
atividade aula-aula

Continuo
atividade aula-aula

Reunião de alinhamento
Interdisciplinar

Julho
Preenchimento do 
mapa de empatia e 
atividades diagnóstico 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)

Exibição de diferentes gêneros e categorias de programas de rádio e TV; 
Exibição de filmes diversos. 
Exibição de Quadrinhos. 
Apresentação de sites, blogs e vídeos relacionados à produção de projetos em Multimídia

Bibliografia: 
SANTAELLA, Lucia. O que é Semiótica. Coleção Primeiros Passos, Brasiliense, 2003. 
NETTO, José Teixeira Coelho. Semiótica, Informação e Comunicação. Perspectiva, 2003. 

Bibliografia complementar:
HOLSINGER, Erik. Como Funciona a Multimídia.Quark do Brasil Ltda.
MELLO, José Guimarães. Dicionário Multimídia. Arte e Ciência.
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: Conceitos e Aplicações. Editora LTC.
THALMANN, Daniel. Mundos Virtuais e Multimídia.Editora.
JENKINS, HENRY, Cultura da Convergência. 2ª ed: São Paulo: Aleph, 2009

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

O Componente de Semiótica irá auxiliar no desenvolvimento do projeto Interdisciplinar módulo I

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

Indicação de leituras complementares e análise das mesmas;
Produção de trabalhos de pesquisa;
Realização de exercícios individuais;
Realização das atividades de recuperação contínua 1 e 2 descritas no plano de trabalho docente.

IX – Identificação:

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti

Assinatura:                                                                                        Data: 
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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  53                aprovado pela portaria Cetec nº 746, de 10-9-2015  

Etec de Carapicuíba

Código: Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MULTIMÍDIIA

Qualificação: EDITOR DE PROJETOS DE MULTIMÍDIA

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados para Multimídia I

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0

Professores: Adeilson Toledo Torres e Fernando França

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

Utilizar princípios e técnicas de multimídia.

Auxiliar na elaboração e na edição com o uso de interpretação de aspectos compositivos da 
imagem.

Utilizar e aplicar os diferentes softwares gráficos, suas principais ferramentas e equipamentos.

Observar e reproduzir digitalmente 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.

Adequar o recurso multimídia ao produto de comunicação para viabilizar a proposta do cliente.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados para Multimídia I  Módulo: I

Competências Habilidades Bases Tecnológicas
1. Identificar  os  diferentes
softwares  para  multimídia  e  suas
principais ferramentas e equipamentos.

2. Operacionalizar  programas
específicos  na construção  de  projetos
em multimeios.

1.1. Utilizar  os  diferentes  softwares  para
multimídia no desenvolvimento de projetos.

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

2.1. Utilizar  as  ferramentas  básicas  de
cada programa.

2.2. Utilizar  editores  de texto,  planilhas  e
apresentações  de  PowerPoint  no
desenvolvimento de projetos.

1. Introdução à Informática:

● sistemas operacionais;

● periféricos;

● softwares

2. Definição  de  formatos  de  imagens  e  tipos  de
softwares:

● programas de edição de bitmaps (Photoshop);

● programas de edição vetorial (Corel Draw e/
ou Ilustrator);

● programas de editoração eletrônica (InDesign)

3. Introdução às ferramentas de editoração:

● eletrônica: o diagramação de páginas

4. Técnicas de fusão e tratamento de imagens

5. Teoria das cores: cor luz e cor pigmento (RGB /
CMYK / HSB / LAB)

6. Tipografia: famílias tipográficas, características e
aplicações.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados para Multimídia I  Módulo: I

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e 
Mês

Todas Todas Semana inaugural 06/02

1.1 e 1.2 1 e 2

Apresentação pessoal. Apresentação das bases tecnológicas 
e critérios de avaliação. Introdução à Informática.
Princípios de construção de imagem:
Aula expositiva utilizando projetor.

13/02

2.1 2

Conhecendo interface de softwares:
- Fernando: Adobe Illustrator: formas básicas, cores e curvas 
básicas
- Adeilson: Adobe Photoshop: ferramentas: mover, seleção 
letreiro retangular/elíptico e introdução a camadas
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos.

20/02

Carnaval (não letivo) 27/02

2.1 2

- Adeilson: Adobe Photoshop: Ferramentas: seleção laços, 
varinha mágica e seleção rápida.
- Fernando: Adobe Illustrator: Ferramentas: desenhando com 
ferramenta caneta e ferramenta texto
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos.

06/03

2.1 2
Projeto 01
Patrimônios nossos: Um olhar para região metropolitana de 
São Paulo

13/03
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2.1 2 e 6 Finalizando projeto 01 20/03

2.1 2 e 4

- Adeilson: Adobe Photoshop: Ferramentas: ajustes de cores 
aplicados em camadas e diretamente na imagem.
- Fernando: Adobe Illustrator: vetorizando desenhos simples, 
organizando formas.
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos.

27/03

2.1 2 e 4

- Adeilson: Adobe Photoshop: Exercício de edição básica.
- Fernando: Adobe Illustrator: exercício de vetorização de 
logotipo simples.
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos.

03/04

2.1 2

- Adeilson: Adobe Photoshop: Ferramentas de seleção 
compostas, carimbo e recuperação de manchas.
- Fernando: Adobe Illustrator: Criando layouts simples para 
aplicação impressas como flyer e papelarias.
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos.

10/04

2.1 2 Projeto 2 Infográfico Vestibulinho ETEC 17/04

2.1 2 e 5 Finalizando projeto 2 24/04

Dia do trabalho (não letivo 01/05

2.1 2

- Adeilson: Adobe Photoshop: Exercício de tratamento básico 
de pele.
- Fernando: Adobe Illustrator: criação e aplicação de logotipo 
próprio e criação de paleta de cores.
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos.

08/05
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2.1 e 2.2 3

- Fernando: Adobe Indesign: Apresentação da interface e 
conceito de caixas fluentes de texto.
- Adeilson: Microsoft word: preparação de texto digital para 
editoração.
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos.

15/05

2.1 e 2.2 3

- Fernando: Adobe Indesign: Inserção de texto, distribuição de
caixas e introdução a estilos de parágrafos.
- Adeilson: Microsoft word: preparação de texto digital para 
editoração continuação.
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos.

22/05

2.1 e 2.2 3

- Fernando: Adobe Indesign:  Ferramentas de interação no 
Indesign.
- Adeilson: Adobe Indesign:  Exercício de diagramação de 
livro simples.
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos.

29/05

Todas Todas
Projeto Interdisciplinar: Revista digital com tema 
"Responsabilidade Social".

05/06, 12/06 e 19/06 

Todas Todas
Entrega de atividades recuperação paralelas.
Revisão de projetos interdisciplinares.

26/06 e 03/07
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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  para  multimídia  e
suas principais ferramentas e
equipamentos.

Operacionalizar programas 
específicos na construção de 
projetos em multimeios.

Exercícios práticos
Participação em sala de aula

Trabalho em equipe

Domínio técnico
Assiduidade

Participação em sala de aula
Disciplina
Pontualidade nos prazos 

Evolução  no  uso  das  ferramentas  e
alternativas  a  processos de  produção
de conteúdos multimídias 

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 Observação de 
indícios de 
desmotivação
Apresentação das 
oportunidades de 

Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades
Incentivo ao grupo para apoiar

Apresentar critérios e 
bases tecnológicas 
utilizadas para cada 
avaliação.
Apresentar os 

Todo material 
utilizado em sala de 
aula será autoral e 
as apresentações 
utilizadas em sala 

Os temas de projetos 
interdisciplinares serão 
planejados junto ao 
corpo docente em 
reuniões de 

Março

Abril

1
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Maio

Junho

Julho

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

Apostilas de Photoshop, Illustrator e Indesign oficiais disponibilizadas pela Adobe.
Sites citados nas aulas: www.dafont.com ,www.iconfinder.com , kuler.adobe.com , abduzeedo.com.br, 
templatemonster.com e br.freepik.com

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

Os professores deste componente irão integrar os conteúdos, fazendo referência aos softwares 
apresentados e suas convergências. 
Será desenvolvido um projeto interdisciplinar de uma revista eletrônica interativa com o Tema 
“Responsabilidade Social”

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os alunos com qualquer tipo de dificuldades serão acompanhados e atividades pontuais para sanar suas 
dificuldades serão propostas.
Trabalhos após os prazos de entrega serão aceitos, com redução de menção, visando a compreensão e 
aplicação de todas as bases tecnológicas utilizadas.

IX – Identificação:

Nome do professor: Adeilson Toledo Torres 

Assinatura:                                                                                        Data:

Nome do professor: Fernando França

Assinatura:                                                                                        Data:

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 pelos professores 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  53                aprovado pela portaria Cetec nº 746, de 10-9-2015  

Etec -Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Multimídia

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Técnico em Multimídia

Componente Curricular: Inglês  Instrumental

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.
Definir padrões de apresentação em entrevista e relacionamento interpessoal. 

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

Demonstrar habilidade para comunicar-se com diferentes públicos. 

Comunicar-se no contexto profissional nas línguas portuguesa e inglesa de acordo com 
a terminologia da área.
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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.

2.

3.

Selecionar  estruturas  linguísticas
adequadas  à  comunicação  exigida  na
área de Produção Cultural e Design. 

Interpretar  textos  técnicos  básicos  da
área  de  Produção  Cultural  e  Design
com  foco  em  Multimeios  e  correlatos
em língua inglesa. 

Analisar tecnologias de apoio ao estudo
linguístico: dicionários, manuais, 
gramáticas, informatizados ou não.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

Utilizar a língua inglesa como instrumento de 
acesso a informações, a outras culturas e 
grupos sociais. 
Identificar estruturas linguísticas básicas da 
língua inglesa. 
Identificar a língua inglesa ligada à área de 
Produção Cultural e Design. 
Distinguir e aplicar as variantes linguísticas 
da língua inglesa de acordo com o contexto 
situacional. 

Utilizar expressões cotidianas relativas à área
de Produção Cultural e Design. 
Expressar-se com simplicidade e clareza em 
sua área de atuação. 
Identificar estruturas linguísticas em textos 
em língua inglesa com foco em multimeios e 
correlatos. 
Aplicar a pronúncia e inflexões próprias à 
língua inglesa para aplicação na produção 
multimídia. 

Recorrer às tecnologias de apoio como 
dicionários, manuais, gramáticas, 
informatizados ou não.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Técnicas básicas de pronúncia e 
inflexão da língua inglesa 

Técnicas básicas de conversação: 
formas de comunicação cotidianas por 
diversos meios 

Noções de terminologia da área de 
Produção Cultural e Design, subárea 
Multimídia, especificamente o 
vocabulário e o campo semântico 

Técnicas básicas de estruturação da 
língua inglesa 

Técnicas de leitura instrumental 

Textos técnicos pertinentes à área 
Produção em Multimídia
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.3. Identificar estruturas
linguísticas em textos em

língua inglesa com foco em
multimeios e correlatos.

3.1. Recorrer às tecnologias
de apoio como dicionários,

manuais, gramáticas,
informatizados ou não. 

2. Técnicas básicas de
conversação: formas de

comunicação cotidianas por
diversos meios 

5. Técnicas de leitura
instrumental 

6. Textos técnicos pertinentes à
área Produção em Multimídia

 Apresentação: personal characteristics; 
      Dinâmica em grupo.
 Levantamento  de  conhecimento  prévio:

reconhecimento de vocabulário,  escrito e
no arquivo de áudio.

 Técnicas de leitura: 
 Skimming; 
 Scanning; 

 Facilitadores de leitura: 
 Prefix and suffix;
 Repeated words;
 Typographical evidences;

      Aula expositiva e exercício de leitura e
tradução simples em duplas e avaliação.

03/02 a 03/02

1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
1.2. Identificar estruturas
linguísticas básicas da

língua inglesa. 

4. Técnicas básicas de
estruturação da língua inglesa 

 “Numbers”
       Aula expositiva participativa.
 Simple present:

 Do and does;
 Verb to be in the present;
 Passive voice;
 Professions 

     Aula expositiva, exercícios e avaliação.

06/02 a 10/02
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1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.3. Identificar estruturas
linguísticas em textos em

língua inglesa com foco em
multimeios e correlatos.

3.1. Recorrer às tecnologias
de apoio como dicionários,

manuais, gramáticas,
informatizados ou não. 

2. Técnicas básicas de
conversação: formas de

comunicação cotidianas por
diversos meios 

5. Técnicas de leitura
instrumental 

6. Textos técnicos pertinentes à
área Produção em Multimídia

 Apresentação: personal characteristics; 
      Dinâmica em grupo.
 Levantamento  de  conhecimento  prévio:

reconhecimento de vocabulário,  escrito e
no arquivo de áudio.

 Técnicas de leitura: 
 Skimming; 
 Scanning; 

 Facilitadores de leitura: 
 Prefix and suffix;
 Repeated words;
 Typographical evidences;

      Aula expositiva e exercício de leitura e
tradução simples em duplas e avaliação.

13/02 a 17/02

1.2. Identificar estruturas
linguísticas básicas da

língua inglesa. 
1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.2. Expressar-se com

simplicidade e clareza em
sua área de atuação.

3. Noções de terminologia da
área de Produção Cultural e
Design, subárea Multimídia,

especificamente o vocabulário
e o campo semântico

4. Técnicas básicas de
estruturação da língua inglesa

5. Técnicas de leitura
instrumental 

6. Textos técnicos pertinentes à
área Produção em Multimídia

 Simple past:
 Did;
 Verb to Be in the past;
 Passive voice.
Aula expositiva e exercícios e avaliação.

 Produção textual
 E-mail

      Exercícios no laboratório de informática e 
avaliação.
 Técnicas de leitura: 

 Facilitadores de leitura: 
 Cognates e false cognates; 

01/03 a 03/03
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1.2. Identificar estruturas
linguísticas básicas da

língua inglesa. 
1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.1. Utilizar expressões

cotidianas relativas à área
de Produção Cultural e

Design. 
2.4. Aplicar a pronúncia e
inflexões próprias à língua
inglesa para aplicação na

produção multimídia. 

1. Técnicas básicas de
pronúncia e inflexão da língua

inglesa 
2. Técnicas básicas de
conversação: formas de

comunicação cotidianas por
diversos meios 

3. Noções de terminologia da
área de Produção Cultural e
Design, subárea Multimídia,

especificamente o vocabulário
e o campo semântico

4. Técnicas básicas de
estruturação da língua inglesa 

 Vocabulário da aula de multimídia em texto
técnico;
 Glossário de termos técnicos da área 

de multimídia.
      Construção do glossário com a 
participação dos alunos.
 Simple future:

 Will.
 Simple conditional:

 Would; 
 Making a call.

 Vocabulário técnico:
 Job interview
Aula  expositiva,  exercícios  e  prática  de

pronuncia em duplas e avaliação.

06/03 a 10/03
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1.1. Utilizar a língua inglesa
como instrumento de

acesso a informações, a
outras culturas e grupos

sociais. 
1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.2. Expressar-se com

simplicidade e clareza em
sua área de atuação. 

2.4. Aplicar a pronúncia e
inflexões próprias à língua
inglesa para aplicação na

produção multimídia.

1. Técnicas básicas de
pronúncia e inflexão da língua

inglesa 
2. Técnicas básicas de
conversação: formas de

comunicação cotidianas por
diversos meios 

3. Noções de terminologia da
área de Produção Cultural e
Design, subárea Multimídia,

especificamente o vocabulário
e o campo semântico

4. Técnicas básicas de
estruturação da língua inglesa 
6. Textos técnicos pertinentes à
área Produção em Multimídia 

 Produção textual: 
 Currículo profissional;
 Texto para campanhas de marketing;
 Contratos e termos

      Aula expositiva, prática no laboratório de
informática e avaliação.
 Vocabulário Técnico:

 Conversa com colegas de trabalho e 
conversa com clientes estrangeiros

Aula  expositiva,  exercícios  e  prática  de
pronuncia  em  duplas  no  laboratório  de
informática e avaliação.

13/03 a 17/03

1.2. Identificar estruturas
linguísticas básicas da

língua inglesa. 
1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.2. Expressar-se com

simplicidade e clareza em
sua área de atuação.

3. Noções de terminologia da
área de Produção Cultural e
Design, subárea Multimídia,

especificamente o vocabulário
e o campo semântico

4. Técnicas básicas de
estruturação da língua inglesa

5. Técnicas de leitura
instrumental 

6. Textos técnicos pertinentes à
área Produção em Multimídia

 Simple past:
 Did;
 Verb to Be in the past;
 Passive voice.
Aula expositiva e exercícios e avaliação.

 Produção textual
 E-mail

      Exercícios no laboratório de informática e 
avaliação.
 Técnicas de leitura: 

 Facilitadores de leitura: 
 Cognates e false cognates; 

20/03 a 31/03
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1.2. Identificar estruturas
linguísticas básicas da

língua inglesa. 
1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.1. Utilizar expressões

cotidianas relativas à área
de Produção Cultural e

Design. 
2.4. Aplicar a pronúncia e
inflexões próprias à língua
inglesa para aplicação na

produção multimídia. 

1. Técnicas básicas de
pronúncia e inflexão da língua

inglesa 
2. Técnicas básicas de
conversação: formas de

comunicação cotidianas por
diversos meios 

3. Noções de terminologia da
área de Produção Cultural e
Design, subárea Multimídia,

especificamente o vocabulário
e o campo semântico

4. Técnicas básicas de
estruturação da língua inglesa 

 Vocabulário da aula de multimídia em texto
técnico;
 Glossário de termos técnicos da área 

de multimídia.
      Construção do glossário com a 
participação dos alunos.
 Simple future:

 Will.
 Simple conditional:

 Would; 
 Making a call.

 Vocabulário técnico:
 Job interview
Aula  expositiva,  exercícios  e  prática  de

pronuncia em duplas e avaliação.

03/04 a 07/04
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1.1. Utilizar a língua inglesa
como instrumento de

acesso a informações, a
outras culturas e grupos

sociais. 
1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.2. Expressar-se com

simplicidade e clareza em
sua área de atuação. 

2.4. Aplicar a pronúncia e
inflexões próprias à língua
inglesa para aplicação na

produção multimídia.

1. Técnicas básicas de
pronúncia e inflexão da língua

inglesa 
2. Técnicas básicas de
conversação: formas de

comunicação cotidianas por
diversos meios 

3. Noções de terminologia da
área de Produção Cultural e
Design, subárea Multimídia,

especificamente o vocabulário
e o campo semântico

 

 Produção textual: 
 Currículo profissional;
 Texto para campanhas de marketing;
 Contratos e termos

      Aula expositiva, prática no laboratório de
informática e avaliação.

.

10/04 a 13/04

2.4. Aplicar a pronúncia e
inflexões próprias à língua
inglesa para aplicação na

produção multimídia

4. Técnicas básicas de
estruturação da língua inglesa 

6. Textos técnicos pertinentes à
área Produção em Multimídia

 Vocabulário Técnico:
 Conversa com colegas de trabalho e 

conversa com clientes estrangeiros
Aula expositiva, exercícios e prática de
pronuncia em duplas no laboratório de

informática e avaliação

17/04 a 28/04
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1.1. Utilizar a língua inglesa
como instrumento de

acesso a informações, a
outras culturas e grupos

sociais. 
1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.2. Expressar-se com

simplicidade e clareza em
sua área de atuação. 

2.4. Aplicar a pronúncia e
inflexões próprias à língua
inglesa para aplicação na

produção multimídia.

1. Técnicas básicas de
pronúncia e inflexão da língua

inglesa 
2. Técnicas básicas de
conversação: formas de

comunicação cotidianas por
diversos meios 

3. Noções de terminologia da
área de Produção Cultural e
Design, subárea Multimídia,

especificamente o vocabulário
e o campo semântico

4. Técnicas básicas de
estruturação da língua inglesa 
6. Textos técnicos pertinentes à
área Produção em Multimídia 

 Apresentação  dos  trabalhos
Interdisciplinares;

 Apresentação dos Trabalhos de Conclusão
de Curso;

Dinâmica de despedida.

02/05 a 05/05_
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1.1. Utilizar a língua inglesa
como instrumento de

acesso a informações, a
outras culturas e grupos

sociais. 
1.3. Identificar a língua
inglesa ligada à área de

Produção Cultural e Design.
2.2. Expressar-se com

simplicidade e clareza em
sua área de atuação. 

2.4. Aplicar a pronúncia e
inflexões próprias à língua
inglesa para aplicação na

produção multimídia.

1. Técnicas básicas de
pronúncia e inflexão da língua

inglesa 
2. Técnicas básicas de
conversação: formas de

comunicação cotidianas por
diversos meios 

3. Noções de terminologia da
área de Produção Cultural e
Design, subárea Multimídia,

especificamente o vocabulário
e o campo semântico

4. Técnicas básicas de
estruturação da língua inglesa 
6. Textos técnicos pertinentes à
área Produção em Multimídia 

 Apresentação  dos  trabalhos
Interdisciplinares;

 Apresentação dos Trabalhos de Conclusão
de Curso;

Dinâmica de despedida.

08/05 a 14/06

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação11
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1.  Selecionar  estruturas
linguísticas  adequadas  à
comunicação  exigida  na  área
de Produção Cultural e Design. 
2.  Interpretar  textos  técnicos
básicos  da  área  de  Produção
Cultural e  Design  com foco em
Multimeios  e  correlatos  em

Produção de texto;
“Listening” – musicas, arquivos 

em áudio e vídeos;
Tradução simples;
“Speaking” – “dialogue” dialogo 

em duplas; 
Questões com alternativas;

Uso  do  vocabulário  e
elementos gramaticais estudados;

Clareza;
Preencher  as  lacunas  com  as

palavras  pronunciadas  em
músicas ou arquivos de áudio;

Reproduzir  expressões  de
vídeos e áudios.

Utilização  de  vocabulário  e  de
elementos gramaticais adequados
ao contexto oferecido;

Reconhecer  as  palavras
pronunciadas na música com base
nos sons abordados: -ed;

Reconhecer  expressões  e
vocabulários estudados no áudio e

1
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língua inglesa. 
3. Analisar tecnologias de apoio
ao estudo linguístico: 
dicionários, manuais, 
gramáticas, informatizados ou 
não.

Escolha  de  vocabulário  e
expressões  para  a  tradução
simples;

Pronuncia  das  expressões
estudadas;

Escolha  das  alternativas
corretas.

vídeo.
Compor  uma  versão  de

tradução  do  texto  original,  que
tenha  sentido  considerando  os
aspectos do idioma de destino;

Proximidade  da  pronuncia  e
entonação do áudio analisado;
Seleção da alternativa correta com
base nas expressões e conceitos 
estudados.

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
laboratórios

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
nas avaliações e atividades 

propostas.
Construção de diferentes
tipos de correspondências 

Observação direta;
Atividades individuais e 

Viabilidade, participação,
interesse, iniciativa, 

Estruturar e planejar dados e
informações coletadas.
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técnicas; elaboração de
textos coesos e coerentes; 
Desempenho satisfatório
nas avaliações e atividades 
propostas.

em grupo; 
Participação em aula; 
Relatórios  de
laboratórios

criatividade, aplicação de
normas técnicas.

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)

GAIRNS, Ruth. Idioms and frasal verbs. Oxford: Oxford University Press, 2011.

IGREJA, José roberto A..Fale tudo em inglês!. Barueri: Disal Editora, 2007.

JONES, Ceri. Framework student’s book 1. London: Richmond Publishing, 2005.

MASCULL,  Bill.  Business vocabulary in Use advanced.  Cambridge:  Cambridge university
press, 2004.

MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Texto Novo,
2000.

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge university press, 2008.
14th printing.

OXFORD UNIVERSITY PRESS. Really learn 100 phrasal verbs for business. Oxford: Oxford
University Press, 2011.

SELLEN, Derek. Grammar world. São Paulo: SBS, 2000.

SWAN, Michael. The good grammar book. Oxford: Oxford University press, 2010.

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

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
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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  53                aprovado pela portaria Cetec nº 746, de 10-9-2015  

Etec -Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Multimídia

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Técnico em Multimídia

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.
Conceber roteiros e projetos em multimídia.

 Criar, desenvolver e atualizar sites e páginas da Internet.

 Desenvolver projetos para TV digital.

 Criar projetos de comunicação visual em meios eletrônicos.

 Gerenciar projetos multimídia.

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

28
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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 
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

*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

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 pelos professores 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 53             aprovado pela portaria Cetec nº86              de 19 /04/11

Etec de Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba/SP

Eixo Tecnológico:  Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia

Qualificação: Editor de Projetos de Multimídia

Componente Curricular: História da Arte Contemporânea

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5

Professora: Carolina Marielli Barreto

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

- Buscar imagens adequadas à proposta.

- Realizar pesquisas temáticas.

-Identificar os aspectos estéticos do projeto ou produto de multimídia.

- Desenvolver capacidade de observação.

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

- Manter-se atualizado profissionalmente.
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- Adequar o recurso multimídia ao produto de comunicação para viabilizar a proposta do

cliente.

- Analisar possibilidades de inovação material, plástica ou tecnológica para

desenvolvimento de projetos, utilizando os conhecimentos da evolução histórica da arte.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular:   História da Arte Contemporânea.                                                                                                                Módulo: I

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1.

2.

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

Selecionar características de estilos
artísticos que contribuam como fonte
de informação para o desenvolvimento
do projeto ou produto de multimídia.

1.1

1.2

2.1

2.2

Pesquisar informações sobre a história da
arte.

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

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

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

1.

2.

Linguagens artísticas:
• artes visuais, cinema, teatro, música,
arquitetura, moda.

Conceito de arte nos referidos contextos
histórico internacional e brasileiro:
• moderno;

• contemporâneo;

• arte digital.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: História da Arte Contemporânea                                                                                                                Módulo: I

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

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

03 a 09/02

Pesquisar informações 
sobre a história da arte.

Linguagens artísticas: Artes 
visuais, cinema, teatro, música,
arquitetura, moda.

Apresentação de conceitos básicos de 
Multimídia, história e arte. Conhecendo as 
referências pessoais.

13/02 a 24/02

Pesquisar informações 
sobre a história da arte.

Linguagens artísticas: Artes 
visuais, cinema, teatro, música,
arquitetura, moda.

Apresentação da História do Homem pelo 
mundo, contextualizando a Arte. Panorama 
Cultural. Análise das linguagens artísticas e 
sua evolução na história, percursos de 
construção e reconstrução. Curadoria de 
imagens

30/02 a 24/03

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

Conceito de arte nos referidos 
contextos histórico 
internacional e brasileiro: 
Moderno.

Normas Clássicas e ressignificações através 
dos tempos e derivações para a chegada da 
Arte Moderna.

27/03 a 24/04

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

Conceito de arte nos referidos 
contextos histórico 
internacional e brasileiro: Arte 
Digital.

As vanguardas nas artes visuais, cinema, 
teatro, música, arquitetura, moda. 
Desenvolvimento de Memorial Pessoal (Contar
sua vida através de fotos, mesclar obras de 
arte com a referência do momento)

02/05 a 30/05
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Identificar informações 
sobre estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de
multimídia. 

Conceito de arte nos referidos 
contextos histórico 
internacional e brasileiro: Arte 
Digital.

Apresentação de Arte Contemporânea. Slides. 
Debate sobre Arte Contemporânea. Temas 
propostos pela turma

12 a 30/06
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

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

 2. Selecionar características de 
estilos artísticos que contribuam 
como fonte de informação para o
desenvolvimento do projeto ou 
produto de multimídia.

- Pesquisar informações 
artísticas. 
- Redigir textos técnicos e 
críticas.
 - Analisar imagens.
- Discussões sobre os temas 
propostos. - Presença e 
participação.
 - Realização de atividades 
solicitadas.

Organização; 
Criatividade; 
Clareza e coerência na expressão; 
Coesão e coerência dos textos;
 Capacidade de organização 
pessoal e em grupo; Agilidade e 
iniciativa na tomada de decisões.

- Argumentação coerente.
- Criação imagética.
- Pesquisa e levantamento
imagético inerente à atuação
do profissional multimídia.

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

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

Apostila do professor.
Textos e artigos referentes ao assunto abordado em aula.
Filmes e demais recursos audiovisuais inerentes ao tema da aula.
Bibliografia:
Bell, Julian. Abrindo as Janelas. Cosac Naify, 2003.
Argan, Giulio C. Arte Moderna. Cia das letras, 1992.
Cauquelin, Anne. Arte Contemporânea – Uma introdução. Martins, 2005.
Dempsey, Amy. Estilos, escolas e movimentos. 2º edição. Cosac Naify, 2011.
Gombrich, Ernst H. História da Arte. 6º edição. LTC, 2000.
Huizinga, Johan. O Outono da Idade Média. Cosac Naify, 2010
Strickland, Carol -Arte Comentada da Pré-história ao Pós-moderno, Ediouro, 2003
Farthing, Stephen- 501 Grandes Artistas- Guia Abrangente Sobre os Gigantes das Artes,
Sextante

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

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

Desenvolver atividade individual com pesquisa sobre tema abordado em sala. Produzir um 
projeto multimídia, baseado em uma das linguagens artísticas estudadas.

IX – Identificação:

Carolina Marielli Barreto

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/17
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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 pelos professores 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 53                 aprovado pela portaria Cetec nº 86    de   19 / 04 / 2011

Etec de Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia

Qualificação: Auxiliar de Informática

Componente Curricular: Lógica de Programação

Módulo: 1º C. H. Semanal: 5,0hs

Professor: Ivan Souza

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

Analisar  os  ambientes  de  programação  e  as  diferentes  linguagens,  para  o
desenvolvimento de projetos em multimídia.

Dominar técnicas de programação básica.

Elaborar e interpretar algoritmos e fluxogramas
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular:   Lógica de Programação                                                                                                           Módulo: 1º

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas

1-

2- 

3-

4- 

Analisar os ambientes de programação
e  as  diferentes  linguagens,  para  o
desenvolvimento  de  projetos  em
multimídia. 

Selecionar  os  paradigmas  de
programação  e  sua  aplicação  na
construção de projetos de multimídia. 

Dominar  técnicas  de  programação
básica. 

Elaborar  e  interpretar  algoritmos  e
fluxogramas. 

1-

2- 

3-

4-

 
5-

Utilizar  a  linguagem  correspondente  ao
ambiente  de  programação  adequado  ao
projeto multimídia. 

Utilizar  o  pensamento  lógico  na  construção
de projetos de multimídia. 

Identificar  paradigmas  de  programação
pertinentes a cada projeto de multimídia. 

Aplicar técnicas de programação adequadas
ao projeto. 

Aplicar técnicas de codificação e de decodificação
de algoritmos e de fluxogramas. 

1-

2-

3-

4-

5-

Técnicas de codificação e decodificação
de algoritmos e fluxogramas 

Técnicas básicas de programação 

Fundamentos de lógica 

Modelos de software 

Ambientes de desenvolvimento de programa 

28
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:   Lógica de Programação                                                                                                           Módulo: 1º

Habilidade Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma 
 Dia / Mês

Utilizar a linguagem correspondente ao
ambiente de programação adequado ao
projeto multimídia. 
Elaborar  e  interpretar  algoritmos  e
fluxogramas.

Técnicas de codificação e decodificação
de algoritmos e fluxogramas 

Utilizar a linguagem correspondente ao 
ambiente de programação adequado a 
fluxograma.

01/02 a 15/02

Utilizar a linguagem correspondente ao
ambiente de programação adequado ao
projeto multimídia. 
Elaborar  e  interpretar  algoritmos  e
fluxogramas.

Técnicas de codificação e decodificação
de algoritmos e fluxogramas 

Técnicas básicas de programação 

Utilização de Fluxograma para lógica 
computacional

22/02 a 05/03
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Utilizar a linguagem correspondente ao
ambiente de programação adequado ao
projeto multimídia. 
Elaborar  e  interpretar  algoritmos  e
fluxogramas.

Técnicas básicas de programação 

Fundamentos de lógica 
Utilização de Fluxograma para lógica 
computacional.
Algoritmos
Introdução ao Java Script

12/04 a 19/04

Utilizar  o  pensamento  lógico  na
construção de projetos de multimídia. 

Identificar  paradigmas de programação
pertinentes  a  cada  projeto  de
multimídia. 

Fundamentos de lógica 

Modelos de software 

Ambientes de desenvolvimento de programa

Utilização de Fluxograma para lógica 
computacional.
Algoritmos
Criação de algoritmos.
Desenvolvimento de programas básicos
em Java Script.

26/04 a 02/05

Aplicar  técnicas  de  programação
adequadas ao projeto. 

Aplicar  técnicas  de  codificação  e  de
decodificação  de  algoritmos  e  de
fluxogramas. 

Fundamentos de lógica 

Modelos de software 

Ambientes de desenvolvimento de programa

Desenvolvimento de programas básicos
em Java Script.

03/05 a 10/06 
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Aplicar  técnicas  de  programação
adequadas ao projeto. 

Aplicar  técnicas  de  codificação  e  de
decodificação  de  algoritmos  e  de
fluxogramas. 

Modelos de software 

Ambientes de desenvolvimento de programa  
Encerramento e fechamento de menções

17/ 06 a 30/06
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência Indicadores de Domínio Instrumento(s) de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
Analisar os serviços e 
funções de sistemas 
operacionais, utilizando 
suas ferramentas e 
recursos em atividades de 
configuração, manipulação
de arquivos, segurança e 
outras.

Selecionar o sistema 
operacional de acordo 
com as necessidades do 
usuário.

Utilizar adequadamente os 
recursos dos aplicativos 
envolvidos.
Participação através de 
questionamentos durante as 
aulas e desenvolver 
soluções com o sistema 
operacional MS-DOS.

Elaboração, 
desenvolvimen
to e execução 
de exercícios 
práticos ou 
teóricos em 
cada aplicativo
envolvido.

Observação direta. 

Viabilidade;
Clareza de idéias (oral e 
escrita);
 Participação.

Apresentação, elaboração e 
funcionamento de forma 
organizada e conforme 
metodologia indicada nos 
exercícios práticos ou 
teóricos.

Verificar o funcionamento 
dos equipamentos e 
software dos sistemas de 
informações, interpretando
manuais.

Objetividade no 
desenvolvimento da 
avaliação.
Desenvolver e organizar de 
forma coerente os tópicos 
abordados.

Avaliação Escrita ou Prática;
Seminários

Senso Crítico;
Criatividade;
Termos adequados.
Interesse.

Desempenho prático ou 
teórico que demonstre a 
utilização dos recursos de 
hardware e a identificação 
das vantagens e limitações 
dos sistemas operacionais
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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

Orientação ao aluno
sobre  o  curso  e
motiva-lo  a
permanecer  no
mesmo

  Organização  de
material  de  apoio
para as lacunas de
aprendizagem

 Reunião  de  curso  e
Pedagógicas

Março
  Atividades e trabalho visando

a melhoria do aprendizado
   

Abril

  Organização  e
correção  do  Projeto
desenvolvido  nas
aulas

  

Maio
  Atividades e trabalho visando

a melhoria do aprendizado
   

Junho
  Provas  visando  a  avaliação

dos alunos
  Reunião de curso

Julho
     Reunião de curso

*Preencher com as atividades que serão desenvolvidas no mês.
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Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)

Apostila fornecida pelo professor

- Site de apoio: www.professorivansouza.com 

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

Acompanhamento contínuo, desenvolvimento de exercícios extras e avaliações teóricas 
para alunos com rendimento insatisfatório.

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Acompanhamento contínuo, desenvolvimento de exercícios extras e avaliações teóricas 
para alunos com rendimento insatisfatório.

IX – Identificação:

Nome do professor: Ivan Souza

Assinatura:                                                                                        Data:

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 pelos professores 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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