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

Etec Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos 

Componente Curricular: FORMAS EXPRESSIVAS BIDIMENSIONAIS I 

Módulo:1 C. H. Semanal: 5 

Professor: Josenilson Costa de Oliveira 

 

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

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Fundamentos de Elementos Bidimensionais I Módulo: 1 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1 
 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 

Identificar o desenho através das linhas 
e das formas.  
 
Planejar e organizar o espaço. 
 
Distinguir a variedade de materiais e 
suas aplicações. 
 
Expressar de forma bidimensional o 
esboço do projeto. 
 
Distinguir as técnicas que possibilitem 
as mais diversas formas de 
representação bidimensional. 
 
Identificar as diversas funções dos 
materiais e ferramentas na 
representação bidimensional. 
 
Visualizar globalmente as 
características do desenho e de 
escalas distinguindo fatores relativos às 
técnicas de representação gráfica. 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 

 

Realizar exercícios que permitam reconhecer 
e desenvolver um estilo próprio. 
 
Identificar o campo espacial. 
 
Representar projetos bidimensionais 
utilizando os elementos básicos de 
planejamento e organização do espaço. 
 
Aplicar as técnicas secas adequando-as aos 
respectivos materiais. 
 
Utilizar técnicas de representação gráfica. 
 
Utilizar as técnicas adequadas às 
necessidades de representação. 
 
Utilizar técnicas de representação e materiais 
para construções geométricas. 
 
Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço bidimensional. 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 

Campo espacial A3: planejamento. 
 
Desenho: paralelas, formas cilíndricas, 
sólidos e objetos. 
 
Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos elementos 
no campo espacial (percepção da 
forma). 
 
Materiais e suas aplicações. 
 
Técnicas: grafite, lápis aquarelável, 
conte carvão, pastel oleoso e pastel 
seco. 
 
Desenho de observação: visão 
tridimensional. 
 
Linha, traço, forma, planos, cor, luz e 
sombra. 
 
Desenho de perspectiva a mão livre: 
frontal, oblíqua. 
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9 
 
 

10 
 
 
 

11 

 
Perspectiva isométrica utilizando 
instrumentos de desenho geométrico. 
 
Construções geométricas básicas: 
ângulos, triângulos, quadriláteros e 
trapézios. 
 
Concordância, ovais e arcos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Fundamentos de Elementos Bidimensionais I Módulo: 1 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

2.Identificar o campo espacial. 
 
3.Representar projetos 
bidimensionais utilizando os 
elementos básicos de 
planejamento e organização do 
espaço. 

2.Desenho: paralelas, formas 
cilíndricas, sólidos e objetos. 
 
7.Linha, traço, forma, planos, cor, 
luz e sombra. 
 
10.Construções geométricas 
básicas: ângulos, triângulos, 
quadriláteros e trapézios. 

Semana de recepção 
 
Interdisciplinar com a disciplina 
de AIDG1: Desenho de ícones 
utilizando a simplificação das 
formas (temas: casa, família, saúde, 
esportes). Os alunos devem criar 
desenhos simples no papel e, a 
seguir, utilizando o software Adobe 
Illustrator, recriar os ícones com as 
ferramentas básicas (Seleção, 
Seleção direta, Segmento de linha, 
Seletor de Cor); 

24/07 a 28/07 
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8.Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço 
bidimensional. 

3.Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos 
elementos no campo espacial 
(percepção da forma). 
 
6.Desenho de observação: visão 
tridimensional. 
 
7.Linha, traço, forma, planos, cor, 
luz e sombra. 
 
8.Desenho de perspectiva a mão 
livre: frontal, oblíqua. 

- Percebendo o espaço 
tridimensional e desbloqueando o 
desenho. Técnicas para melhorar a 
representação de espaço no 
desenho (Sobreposição, Tamanho, 
Posição, Detalhe, Contraste, 
Background e Perspectiva) 

31/07 a 04/08 

8.Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço 
bidimensional. 

2.Desenho: paralelas, formas 
cilíndricas, sólidos e objetos. 
 
6.Desenho de observação: visão 
tridimensional. 
 
7.Linha, traço, forma, planos, cor, 
luz e sombra. 

- Estrutura em desenho: 
Entendendo como as formas 
geométricas ajudam a estruturar o 
desenho definindo posição e 
proporção dos elementos do 
desenho 
 
- Palestra: Ilustração e Games 
Palestra com o artista convidado 
(Rodrigo Pascoal) no auditório 

07/08 a 18/08 
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8.Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço 
bidimensional. 

1.Campo espacial A3: 
planejamento. 
 
6.Desenho de observação: visão 
tridimensional. 
 
8.Desenho de perspectiva a mão 
livre: frontal, oblíqua. 

- Introdução à Perspectiva 
Artística 
Conceitos, Leis, Elementos e Tipos 
de perspectiva. 
Técnicas de reprodução, divisão, 
multiplicação, projeção e reflexo em 
perspectiva 
Figura Humana (simplificada) em 
Perspectiva, Multidões 
Cenários em Perspectiva 

 
21/08 a 15/09 

6.Utilizar as técnicas adequadas às 
necessidades de representação. 

2.Desenho: paralelas, formas 
cilíndricas, sólidos e objetos. 
 
4.Materiais e suas aplicações. 
 
6.Desenho de observação: visão 
tridimensional. 
 
7.Linha, traço, forma, planos, cor, 
luz e sombra. 

SEMANA TÉCNICA 
Semana de Animação Stop Motion 

18/09 a 23/09 
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7. Utilizar técnicas de 
representação e materiais para 
construções geométricas 
 
6.Utilizar as técnicas adequadas às 
necessidades de representação. 
 
5.Utilizar técnicas de 
representação gráfica. 

1.Campo espacial A3: 
planejamento. 
 
3.Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos 
elementos no campo espacial 
(percepção da forma). 
 
4.Materiais e suas aplicações. 
 
7.Linha, traço, forma, planos, cor, 
luz e sombra. 

CONCEITO  
Teoria cromática;  
Princípios de Composição 
 
Recursos didáticos: Sala com TV, 
Cx. Som e internet 

 
25/09 a 06/10 

 
 
4.Aplicar as técnicas secas 
adequando-as aos respectivos 
materiais. 

1.Campo espacial A3: 
planejamento. 
 
3.Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos 
elementos no campo espacial 
(percepção da forma). 
 
4.Materiais e suas aplicações. 
 
5.Técnicas: grafite, lápis 
aquarelável, conte carvão, pastel 
oleoso e pastel seco. 
 
6.Desenho de observação: visão 
tridimensional. 

TÉCNICA 
Lápis de cor: Técnicas de Blending, 
Overlay, Burnish etc. 
Aplicando as técnicas de 
colorização com lápis de cor em 
composições de natureza morta 

09/10 a 27/10 
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4.Aplicar as técnicas secas 
adequando-as aos respectivos 
materiais. 

1.Campo espacial A3: 
planejamento. 
 
3. Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos 
elementos no campo espacial 
(percepção da forma). 
 
4.Materiais e suas aplicações. 
 
5.Técnicas: grafite, lápis 
aquarelável, conte carvão, pastel 
oleoso e pastel seco. 
 
6.Desenho de observação: visão 
tridimensional. 

TÉCNICA 
Giz Pastel Seco e Oleoso: Técnicas 
de Blending, Overlay, Burnish etc. 
Aplicando as técnicas de 
colorização com giz pastel em 
composições de natureza morta 

30/10 a 17/11 

8.Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço 
bidimensional. 

 
6.Desenho de observação: visão 
tridimensional. 
 
9.Perspectiva isométrica utilizando 
instrumentos de desenho 
geométrico. 
 
10.Construções geométricas 
básicas: ângulos, triângulos, 
quadriláteros e trapézios. 
 
11.Concordância, ovais e arcos. 

Introdução à perspectiva 
Mecânica 
Reproduzindo objetos e espaços em 
perspectiva Isométrica 

20/11 a 24/11 
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1.Realizar exercícios que permitam 
reconhecer e desenvolver um estilo 
próprio. 

2.Desenho: paralelas, formas 
cilíndricas, sólidos e objetos. 
 
4.Materiais e suas aplicações. 

Interdisciplinar 1 
Auxilio na produção das peças do 
projeto Interdisciplinar 
 
Recuperação Paralela 
Auxílio aos alunos que apresentam 
defasagem e/ou não finalizaram 
trabalhos anteriores. 

 
27/11 a 15/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar elementos que 
fazem parte da composição 
visual. 
2. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem 
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 
4. Identificar processos de 
obtenção de cores 
5. Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial. 
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto. 
7. Visualizar globalmente as 
características do desenho e de 
escalas distinguindo fatores 
relativos às técnicas de 
representação gráfica. 
8. Visualizar estruturas 
tridimensionais no espaço 
representando de forma 
bidimensional. 

Exercícios de desenho de observação 
aplicando a teoria da composição 
básica:proporção áurea e peso 
compositivo. 
 
Desenhos e pintura, aplicando as 
técnicas do lápis aquarelável e do 
pastel seco. 
 
Exercícios de desenhos de observação 
 
Pintura de composições, aplicando as 
técnicas de ilustração. 
 
Exercícios de desenhos de observação 
de objetos, aplicando perspectiva. 

Processo de produção e execução das 
composições e desenhos de 
observação em sala de aula. 
 
Envolvimento e participação do aluno. 
 
Cumprimento de prazos. 

Uso dos elementos e processos 
compositivos adequados ao projeto. 
 
Uso dos materiais e processos de 
forma adequada ao projeto. 
 
Uso dos elementos das técnicas de 
ilustração adequadas ao projeto. 
 
Uso dos elementos e estruturas do 
desenho em perspectiva adequado ao 
projeto. 
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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 

      
Julho     Semana de Recepção / 

Palestras 

 
Agosto 

Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades diagnóstico 

Atividade de motivação para 
que aluno se sinta confortável 

a desenhar 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

08/9 – Escola aberta / 
Sábado letivo 
18/09 a 22/9  – Semana da 
Animação   
23/9 - Sábado letivo 
Primavera do Saber 

Outubro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

07/10 – Conselho 
intermediário 
21/10 - Reunião pedagógica 
31/10 – Reunião de cursos 

Novembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e 
TCCs 

Dezembro 
Atividades 
diagnóstico 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

18/12 - Reunião de Conselho 
20/12 - Reunião de 
planejamento  
Análise dos projetos de TCC 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

-Material ilustrado e vídeos como referência para as aulas 
 
- Livros:  
LOOMIS, Andrew. Creative Illustration. USA. Titan Books. 1966; 
LOOMIS, Andrew. Figure Drawing From All It’s Worth. USA. Titan Books. 2011; 
LOOMIS, Andrew. Successful Drawing. USA. Random House II. 2012; 
LOOMIS, Andrew. Drawing The Head & The Hands. USA. Titan Books. 2011; 
NORLING, Ernest R. Perspective Made Easy. New York. Dover Publications Inc. 1999; 
D’AMELIO, Joseph. Perspective Drawing Handbook. New York. Dover Publications Inc. 2004; 
CHELSEA, David. Perspective for Comic Book Artists. USA. Watson-Guptill Publications. 1997; 
CHELSEA, David. Extreme Perspective for Artists. USA. Watson-Guptill Publications. 2011; 
 

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

•Atividade semanal, conteúdo avaliativo. 
•No final do semestre, atendimento intensivo somente para os alunos com dificuldade. 
Atividade em conjunto com FCEP 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 Recuperação contínua: no decorrer das aulas, através do atendimento individualizado. 
 Recuperação paralela: no final de cada etapa de trabalho, propor nova oportunidade ao aluno. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Josenilson Oliveira 

Assinatura:                                                                                        Data:11/08/2017 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura: 
                                                                                        Data:  
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec nº745 de 10/09/2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos 

Componente Curricular: FORMAS EXPRESSIVAS BIDIMENSIONAIS I 

Módulo:1 C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Marcos Junior 

 

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

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Fundamentos de Elementos Bidimensionais I         Módulo: 1 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1 
 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 

Identificar o desenho através das linhas 
e das formas.  
 
Planejar e organizar o espaço. 
 
Distinguir a variedade de materiais e 
suas aplicações. 
 
Expressar de forma bidimensional o 
esboço do projeto. 
 
Distinguir as técnicas que possibilitem 
as mais diversas formas de 
representação bidimensional. 
 
Identificar as diversas funções dos 
materiais e ferramentas na 
representação bidimensional. 
 
Visualizar globalmente as caracterís-
ticas do desenho e de escalas 
distinguindo fatores relativos às 
técnicas de representação gráfica. 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 

 

Realizar exercícios que permitam reconhecer 
e desenvolver um estilo próprio. 
 
Identificar o campo espacial. 
 
Representar projetos bidimensionais 
utilizando os elementos básicos de planeja--
mento e organização do espaço. 
 
Aplicar as técnicas secas adequando-as aos 
respectivos materiais. 
 
Utilizar técnicas de representação gráfica. 
 
Utilizar as técnicas adequadas às necessida-
des de representação. 
 
Utilizar técnicas de representação e materiais 
para construções geométricas. 
 
Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço bidimensional. 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 

Campo espacial A3: planejamento. 
 
Desenho: paralelas, formas cilíndricas, 
sólidos e objetos. 
 
Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos elementos 
no campo espacial (percepção da 
forma). 
 
Materiais e suas aplicações. 
 
Técnicas: grafite, lápis aquarelável, 
conte,carvão, pastel oleoso e pastel 
seco. 
 
Desenho de observação: visão 
tridimensional. 
 
Linha, traço, forma, planos, cor, luz e 
sombra. 
 
Desenho de perspectiva a mão livre: 
frontal, oblíqua. 
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9 
 
 

10 
 
 
 

11 

 
Perspectiva isométrica utilizando 
instrumentos de desenho geométrico. 
 
Construções geométricas básicas: 
ângulos, triângulos, quadriláteros e 
trapézios. 
 
Concordância, ovais e arcos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Fundamentos de Elementos Bidimensionais I         Módulo: 1 
 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Semana de recepção-criar e inovar 
com técnicas variadas 

Semana de recepção-trabalhar com 
linguagens mistas 

Semana de recepção-desenho livre e 
avaliação dos alunos dos desenhos 
produzidos. 28/08 

 
 

04/08 

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

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

Desenhos para exercitar os dois lados 
do cérebro. 

2. Identificar o campo espacial. 

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

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

 
18/08 a 25/08 

8. Identificar elementos da 
estrutura tridimensional no 
espaço bidimensional. 

2. Desenho: paralelas, formas 
cilíndricas, sólidos e objetos. 

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

 
01/09  

5. Utilizar técnicas de 
representação gráfica 

2. Desenho: paralelas, formas 
cilíndricas, sólidos e objetos. 

Negativo e Positivo 
 

08/09 

  Semana da Animação 18/09 a 21/09 

8. Identificar elementos da 
estrutura tridimensional no 
espaço bidimensional. 

6. Desenho de observação: visão 
tridimensional. 

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

 
20/10 a 27/10 
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8. Identificar elementos da estrutura 
tridimensional no espaço 
bidimensional. 

6. Desenho de observação: visão 
tridimensional. 

Desenho de Anatomia: mãos e pés 03/11 

1. Realizar exercícios que permitam 
reconhecer e desenvolver um estilo 
próprio. 

6. Desenho de observação: visão 
tridimensional. 

Desenho de Anatomia: Homem e 
mulher 

10/11 a 17/11 

6. Utilizar as técnicas adequadas 
às necessidades de representação. 

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

24/11 

6. Utilizar as técnicas adequadas 
às necessidades de representação. 

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

 
01/12 

 
 

Recuperação Recuperação Recuperação 08/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar elementos que 
fazem parte da composição 
visual. 
2. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem 
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 
4. Identificar processos de 
obtenção de cores 
5. Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial. 
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto. 
7. Visualizar globalmente as 
características do desenho e de 
escalas distinguindo fatores 
relativos às técnicas de 
representação gráfica. 
8. Visualizar estruturas 
tridimensionais no espaço 
representando de forma 
bidimensional. 

Exercícios de desenho de observação 
aplicando a teoria da composição 
básica:proporção áurea e peso 
compositivo. 
 
Desenhos e pintura, aplicando as 
técnicas do lápis aquarelável e do 
pastel seco. 
 
Exercícios de desenhos de observação 
 
Pintura de composições, aplicando as 
técnicas de ilustração. 
 
Exercícios de desenhos de observação 
de objetos, aplicando perspectiva. 

Processo de produção e execução das 
composições e desenhos de 
observação em sala de aula. 
 
Envolvimento e participação do aluno. 
 
Cumprimento de prazos. 

Uso dos elementos e processos 
compositivos adequados ao projeto. 
 
Uso dos materiais e processos de 
forma adequada ao projeto. 
 
Uso dos elementos das técnicas de 
ilustração adequadas ao projeto. 
 
Uso dos elementos e estruturas do 
desenho em perspectiva adequado ao 
projeto. 
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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 

      
Julho     Semana de Recepção / Palestras 

 
Agosto 

Preenchimento do mapa 
de empatia e atividades 

diagnóstico 

Atividade de motivação para que 
aluno se sinta confortável a 

desenhar 

Correção das 
atividades em aula 

Produção de 
material para auxílio 

nas atividades 
31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

08/9 – Escola aberta / Sábado 
letivo 
18/09 a 22/9  – Semana da 
Animação   
23/9 - Sábado letivo Primavera 
do Saber 

Outubro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula  

07/10 – Conselho intermediário 
21/10 - Reunião pedagógica 
31/10 – Reunião de cursos 

Novembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Produção de 
material para auxílio 

nas atividades 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro Atividades diagnóstico 
Avaliação contínua do 

desenvolvimento do aluno 
Correção das 

atividades em aula  

18/12 - Reunião de Conselho 
20/12 - Reunião de planejamento  
Análise dos projetos de TCC 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

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

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

•Atividade semanal, conteúdo avaliativo. 
•No final do semestre, atendimento intensivo somente para os alunos com dificuldade. 
Atividade em conjunto com FCEP 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 Recuperação contínua: no decorrer das aulas, através do atendimento individualizado. 
 Recuperação paralela: no final de cada etapa de trabalho, propor nova oportunidade ao aluno. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Marcos Junior 

Assinatura:                                                                                        Data:11/08/2017 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura: 
                                                                                        Data:  
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec nº 745 de 10/09/2017 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos 

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. 
 
1. Criação de projetos ou produtos de comunicação visual. 
2. Realizar pesquisas no campo da comunicação visual. 
3. Identificar elementos da visualidade envolvidos nos processos de criação. 
4. Interpretar e selecionar estratégias de uso dos recursos visuais para a composição de 
imagens. 
5. Comunicar-se por meio da composição visual. 

6. Desenvolver competência no trato pessoal com os colegas de trabalho. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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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. 
 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

 
Analisar textos técnicos da área por meio 
de indicadores linguísticos e de indicadores 
extralinguísticos; 
 
Desenvolver textos técnicos, aplicados à 
área de acordo com normas e convenções 
específicas. 
 
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. 

 
1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 

 
Identificar indicadores linguísticos e indicadores 
extralinguísticos de produção de textos técnicos.  
 
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).  
 
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).  
 
Utilizar instrumentos da leitura e da redação 
técnica e comercial direcionadas à área de 
atuação.  
 
Identificar e aplicar elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em documentação 
relacionados à área.  
 
Aplicar modelos de correspondência  
aplicados à área de atuação.  
 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
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  
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3.1 
 
 
3.2 
 
 
 
4.1 
 
 
4.2 
 
 
5.1 
 
 
5.2 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
5.4 
 
 

Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas.  
 
Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na 
execução de pesquisas específicas da área. 
 
Pesquisar a terminologia técnico-científica da 
área.  
 
Aplicar a terminologia técnico-científica da área.  
 
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.  
 
Redigir textos pertinentes ao contexto profissional, 
utilizando a termologia técnico-científica da área 
de estudo.  
 
Preparar apresentações orais pertinentes ao 
contexto da profissão, utilizando a termologia 
técnico-científica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ofícios;  
- Memorandos;  
- Comunicados;  
- 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;  
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- Produção da apresentação audiovisual;  
- Execução da apresentação.  
 
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 
 

24/07 a 28/07 

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. 

 
01/08 a 04/08 

Contato com o conteúdo do 
componente e cronograma 

Apresentação do professor e bases 
tecnológicas  

Apresentação em Data show de forma dialogada 
 

07/08 a 11/08 

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. Modelos de Redação Técnica 
aplicados à área  
- Ofícios;  
- Memorandos;  
- Comunicados;  
- Cartas;  
- Avisos;  
- Declarações; 
- Recibos;  
- Carta-currículo;  
- Currículo;  
- Relatório técnico; 
- Contrato; 
- Memorial descritivo;  
- Memorial de critérios;  
- Técnicas de redação.  
 

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

Redação diagnóstica. Tema: Disciplina, ordem e autoridade 
favorecem a educação? 
 

 
14/08 a 18/08 
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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  
 

3. Modelos de Redação Técnica 
aplicados à área  
- Ofícios;  
- Memorandos;  
- Comunicados;  
- Cartas;  
- Avisos;  
- Declarações; 
- Recibos;  
- Carta-currículo;  
- Currículo;  
- Relatório técnico; 
- Contrato; 
- Memorial descritivo;  
- Memorial de critérios;  
- Técnicas de redação.  
 

Os alunos receberão orientações sobre como elaborar: 
Currículo e Carta-currículo. O processo se dará 
primeiro, em sala de aula, e concluído no laboratório. 
 
Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à 
área de atuação. Currículo e Carta-Currículo 
 

 
21/08 a 06/09 

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  
 

3. Modelos de Redação Técnica 
aplicados à área  
- Ofícios;  
- Memorandos;  
- Comunicados;  
- Cartas;  
- Avisos;  
- Declarações; 
- Recibos;  
- Carta-currículo;  
- Currículo;  
- Relatório técnico; 
- Contrato; 
- Memorial descritivo;  
- Memorial de critérios;  
- Técnicas de redação.  
 

Os alunos deverão produzir os textos em 
LABORATÓRIO. Momento em que serão avaliados. 
(Primeira Avaliação) 
 
Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à 
área de atuação. Currículo e Carta-Currículo 
 

 
11/09 a 23/09 

  Semana de Animação 18/09 a 23/09 
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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  
 

.3. Modelos de Redação Técnica 
aplicados à área  
- Ofícios;  
- Memorandos;  
- Comunicados;  
- Cartas;  
- Avisos;  
- Declarações; 
- Recibos;  
- Carta-currículo;  
- Currículo;  
- Relatório técnico; 
- Contrato; 
- Memorial descritivo;  
- Memorial de critérios;  
- Técnicas de redação.  
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.  
 
 

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) 
 
Estudos de textos técnicos aplicados à área a partir do 
estudo de: Técnicas de Redação. 

 
25/09 a 06/10 
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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  
 

3. Modelos de Redação Técnica 
aplicados à área  
- Ofícios;  
- Memorandos;  
- Comunicados;  
- Cartas;  
- Avisos;  
- Declarações; 
- Recibos;  
- Carta-currículo;  
- Currículo;  
- Relatório técnico; 
- Contrato; 
- Memorial descritivo;  
- Memorial de critérios;  
- Técnicas de redação.  

Apresentação de Técnicas de redação. Ênfase: 
Desenvolvimento e conclusão de um texto. Discussão 
em sala de aula com lousa (Giz) 
 
Estudos de textos técnicos aplicados à área a partir do 
estudo de: Técnicas de Redação. 

 
09/10 a 27/10 

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  
 

3. Modelos de Redação Técnica 
aplicados à área  
- Ofícios;  
- Memorandos;  
- Comunicados;  
- Cartas;  
- Avisos;  
- Declarações; 
- Recibos;  
- Carta-currículo;  
- Currículo;  
- Relatório técnico; 
- Contrato; 
- Memorial descritivo;  
- Memorial de critérios;  
- Técnicas de redação.  

Apresentação de Técnicas de redação. Leitura de textos 
completos (introdução + desenvolvimento + conclusão)- 
Uso de data-show 
 
Base 3. 
 Estudos de textos técnicos aplicados à área a partir do 
estudo de: Técnicas de Redação. 

30/10 a 10/11 
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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  
 

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;  
- Cartas;  
- Avisos;  
- Declarações; 
- Recibos;  
- Carta-currículo;  
- Currículo;  
- Relatório técnico; 
- Contrato; 
- Memorial descritivo;  
- Memorial de critérios;  
- 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 
 
Estudos de textos técnicos aplicados à área a partir do 
estudo de:  
Indicadores linguísticos e  
Indicadores extralinguísticos; Coesão e Coerência; 
Técnicas de Redação.  
 

 
13/11 a 25/11 
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5.1 Selecionar termos técnicos e 
palavras da língua comum, 
adequados a cada contexto.  
 
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.  

 
 

4. Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação de textos 
a diversas circunstâncias de 
comunicação (variantes da linguagem 
formal e de linguagem informal)  
 
7. 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) 
 
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 

27/11 a 30/11_ 
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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 Selecionar e utilizar fontes de 
pesquisa convencionais e 
eletrônicas.  
 
4.2 Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na execução de 
pesquisas específicas da área. 

 

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.  
 
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.  
 

 

Pesquisas realizadas e acompanhadas em 
LABORATÓRIO. Planejamento e apresentação do Inter. 
 
Princípios de terminologia aplicados à área;  
Apresentação de trabalhos técnico-científicos; 
Apresentação oral; 
Técnicas de leitura instrumental; 
Estudo da confiabilidade das fontes  
 

01/12 a 15/12 
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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.  

 
 
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  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. 

I 
nterpretar 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. 
 

 
 
 
 
                                                           
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 

 

Julho     
Semana de Recepção / 
Palestras 

Agosto 
Preenchimento do mapa de 

empatia e atividades 
diagnóstico 

Atividade de motivação para que 
aluno se sinta confortável a 

desenhar 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

08/9 – Escola aberta / Sábado 
letivo 
18/09 a 22/9  – Semana da 
Animação   
23/9 - Sábado letivo Primavera 
do Saber 

Outubro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

07/10 – Conselho 
intermediário 
21/10 - Reunião pedagógica 
31/10 – Reunião de cursos 

Novembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e 
TCCs 

Dezembro Atividades diagnóstico 
Avaliação contínua do 

desenvolvimento do aluno 
Correção das 

atividades em aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

18/12 - Reunião de Conselho 
20/12 - Reunião de 
planejamento  
Análise dos projetos de TCC 
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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:08/08/17 
 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59  aprovado pela portaria Cetec nº    746, de 10/9/2015 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos 

Componente Curricular: Meios de Impressão e Processos Gráficos 

Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Haydée Martins 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
- Reconhecer as principais linguagens da comunicação visual.  
- Realizar serviços com softwares gráficos em nível básico.  
- Realizar pesquisas pertinentes à área, que subsidiem o reconhecimento e o 
desenvolvimento de um projeto em comunicação visual.  
- Representar bidimensionalmente esboços de projetos. 
 

A – CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

- Realizar pesquisas temáticas. 

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

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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B - DESENVOLVER PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

- Representar plasticamente o projeto ou produto de comunicação visual. 

- Aplicar técnicas de desenho e composição. 

- Aplicar técnicas de computação gráfica. 

 

C - DIVULGAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

- Realizar visitas a exposições, mostras e eventos da área. 

D - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

- Desenvolver capacidade de observação. 

- Documentar e organizar informações e material produzido pertinente a cada 

projeto. 

- Manter-se atualizado profissionalmente. 

- Interagir com instituições e profissionais da área. 

- Demonstrar conhecimento de técnicas de informática. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Meios de Impressão e Processos Gráficos                             Módulo: 1 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
 

1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 
 

4. 
 
 

 
5. 

 
Identificar técnicas de reprodução 
gráfica ao longo da história. 
 
Analisar os diferentes tipos de papel e 
sua aplicação. 
 
Analisar a evolução das principais 
tipografias. 
 
Reconhecer técnicas de montagem de 
um original nos diferentes processos de 
pré- impressão. 
 
Analisar a composição do espaço para 
impressão (texto, coluna e imagem). 

 

 
1.1 
 
 
2.1 
 
 
3.1 
 
 
4.1 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 
 

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

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
4. 
 
 

5. 

 
Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e 
outros  
 
Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para 
impressão  
 
Papel: Formato, Gramatura, Textura e Cor  
 
Tipos de Papéis:  Dobradura; Resistência 
e Revestimento  
 
Tipos de fontes: classificação, 
características e diferenças. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: Meios de Impressão e Processos Gráficos                             Módulo: 1 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aula Inaugural Aula Inaugural Aula Inaugural 24/07 a 28/07 

1.1 Obter informações sobre 
a evolução da escrita, seus 
materiais e suportes.  
2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão.  
3.1 Selecionar as 
características das 
principais tipografias.  
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

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

5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Apresentação do conteúdo, 
bases tecnológicas, 
cronograma semestral e do 
sistema de avaliação. 

 
31/07 a 04/08 
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1.1 Obter informações sobre 
a evolução da escrita, seus 
materiais e suportes.  
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  

Aulas expositivas: 
Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e 
materiais de suporte para 
impressão. Sistemas de 
impressão: visão geral, 
fluxo do processo de 
produção gráfica. 

 
07/08 a 11/08 

1.1 Obter informações sobre 
a evolução da escrita, seus 
materiais e suportes.  
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  
 

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  

Aula Expositiva: História 
das artes gráficas. Das 
pinturas rupestres a 
Gutenberg. Os processos 
antigos e seu 
correspondente nos 
processos utilizados até 
hoje. 
 
Parte Prática: Ambigrama – 
exercício de criatividade – 
escrever o próprio nome de 
forma que se possa ler dos 
dois lados da folha. 

 
14/08 a 18/08 
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3.1 Selecionar as 
características das 
principais tipografias.  
 
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

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

5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Tipografia/fundamentos 
expressão e função.  
Evolução histórica da 
tipografia. 
 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Criação de uma 
família tipográfica. 
 

 
21/08 a 25/08 

3.1 Selecionar as 
características das 
principais tipografias.  
 
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

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

5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Tipos de fontes, 
classificação, 
características e 
diferenças. 
Grade tipográfica. 
 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Continuação da 
criação de uma família 
tipográfica. 
 

 
28/08 a 01/09 
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3.1 Selecionar as 
características das 
principais tipografias.  
 
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

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

5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Aula expositiva: Tipografia 
Contraste, legibilidade.  
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Continuação da 
criação de uma família 
tipográfica. 

 
04/09 a 08/09 

3.1 Selecionar as 
características das 
principais tipografias.  
 
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

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

5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Aula expositiva: Princípios 
de diagramação: mancha; 
coluna, texto, grid. 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Finalização da 
tipografia autoral. 

 
11/09 a 15/09 
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1.1 Obter informações sobre 
a evolução da escrita, seus 
materiais e suportes.  
2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão.  
3.1 Selecionar as 
características das 
principais tipografias.  
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  
 
3. Papel: Formato, Gramatura, Textura e Cor  
 

4. Tipos de Papéis:  Dobradura; Resistência e 
Revestimento  
 
5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Semana Técnica- Semana 
de animação 
 

 
18/09 a 22/09 

3.1 Selecionar as 
características das 
principais tipografias.  
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  
 
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  

Demonstração de teorias:  
Desenvolvimento de matriz 
relevográfica. 
 
Aula Prática: elaboração da 
matriz para impressão 
relevográfica  
 

25/09 a 29/09 
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3.1 Selecionar as 
características das 
principais tipografias.  
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  
 
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão 

Demonstração de teorias:  
Processo de impressão a 
partir de matriz 
relevográfica. 
 
Aula Prática: Impressão 
relevográfica a partir da 
matriz autoral. 
 

02/10 a 06/10 

2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão.  

2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  
 
3. Papel: Formato, Gramatura, Textura e Cor  
 

4. Tipos de Papéis:  Dobradura; Resistência e 
Revestimento  

Aulas Expositivas: 
Principais tipos de papel e 
suas características e usos. 
Processos de produção de 
papel. 

09/10 a 13/10 
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2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão.  
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  
 

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

Discussão: 
Características para se 
reconhecer o material 
impresso. 
 
Análise e problematização: 
Análise de material 
impresso. Especificação do 
processo de impressão e 
características técnicas. 

16/10 a 20/10 

2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão.  
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão. 

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  
 

5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Estudo dirigido: 
Da xilogravura à 
flexografia. 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Criação de imagem 
para produção serigráfica. 

23/10 a 27/10  

2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão.  
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  
 

5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Estudo dirigido: 
Da calcografia à 
rotogravura. 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Finalização da 
criação de imagem para 
produção serigráfica. 

30/10 a 03/11 
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2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão.  
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão. 
 
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  
 

5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Estudo dirigido: 
Da litografia à offset. 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Vetorização da 
criação para serigrafia. 
Fechamento de arquivo 
para impressão. 
 

06/11 a 10/11 

2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão. 
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  
 
3. Papel: Formato, Gramatura, Textura e Cor  

Demonstração de prática:  
Processo de impressão a 
partir de matriz serigráfica. 
 
Trabalho em grupo/Aula 
Prática: Impressão de 
trabalho autoral. 

13/11 a 17/11 

Feriado Consciência Negra Feriado Consciência Negra Feriado Consciência Negra 20/11 a 24/11 
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1.1 Obter informações sobre 
a evolução da escrita, seus 
materiais e suportes.  
 
2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão.  
 
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  

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

5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Aula expositiva: Princípios 
de pré-impressão: 
fechamento de arquivo; 
marcas de corte, registro, 
cores, arquivos PDF  
 
Trabalho em grupo: 
Identificação de projeto 
editorial em material 
impresso. 

27/11 a 01/12 

4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  
 
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  

Aula expositiva em 
laboratório: Fechamento de 
arquivos para impressão no 
Adobe Illustrator. 

04/12 a 08/12 
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1.1 Obter informações sobre 
a evolução da escrita, seus 
materiais e suportes.  
2.1 Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressão.  
3.1 Selecionar as 
características das 
principais tipografias.  
4.1 Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de 
impressão.  
5.1 Elaborar bonecos para 
revisão. 

1. Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura, rotogravura, serigrafia e outros  
 
2. Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para impressão  
 
3. Papel: Formato, Gramatura, Textura e Cor  
 

4. Tipos de Papéis:  Dobradura; Resistência e 
Revestimento  
 
5. Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças. 

Auto-avaliação. Avaliação 
conjunta do andamento de 
semestre. 

 

Finalização das atividades. 

 
11/12 a 15/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar técnicas de 
reprodução gráfica ao longo 
da história.  
 
2. Analisar os diferentes 
tipos de papel e sua 
aplicação.  
 
3. Analisar a evolução das 
principais tipografias.  
 
4. Reconhecer técnicas de 
montagem de um original 
nos diferentes processos de 
pré- impressão.  
 
5. Analisar a composição do 
espaço para impressão. 
 

 Elaboração dos projetos 
técnicos 
 

 Observação direta- 
Acompanhamento em sala do 
desenvolvimento dos projetos 
 

 Apresentação oral 
 

 Autoavaliação 
 

 Frequência  
 
 

 Assiduidade  
 
 Participação  
 
 Organização  
 
 Concentração  
  

 Frequência e participação nas 
aulas 

 
 Entrega das atividades 
 
 Cumprimento dos prazos indicados 
 
 Elaboração e acabamento dos 

trabalhos 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

      
Julho     Semana de Recepção / Palestras 

 
Agosto 

Preenchimento do mapa 
de empatia e atividades 
diagnóstico 

Atividade de motivação para que 
aluno se sinta confortável a 

desenhar 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

08/9 – Escola aberta / Sábado 
letivo 
18/09 a 22/9  – Semana da 
Animação   
23/9 - Sábado letivo Primavera 
do Saber 

Outubro 
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

07/10 – Conselho intermediário 
21/10 - Reunião pedagógica 
31/10 – Reunião de cursos 

Novembro 
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro Atividades diagnóstico 
Avaliação contínua do 

desenvolvimento do aluno 
Correção das 

atividades em aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

18/12 - Reunião de Conselho 
20/12 - Reunião de planejamento  
Análise dos projetos de TCC 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

• AMBROSE, Gavin & Harris, Paul.   Dicionário Visual de Design Gráfico, Editora Bookman, 2006.  
• LUPTON, Ellen.   Pensar Com Tipos: Um Guia Para Designers, Escritores, Editores e  
Estudantes.  Editora: Cosac Naify. Edição: 2006.  
• LUPTON, Ellen.   Novos Fundamentos do Design. Editora: Cosac Naify.  Edição: 2008.  
• VILLAS-BOAS, Andre.   Produção Gráfica para Designers.  Edição: 2008.  
• FONSECA, Joaquim da.   Tipografia e Design Gráfico: Design e Produção Gráfica de  
Impressos e Livros.  Edição: 2008.  
• BAER, Lorenzo.   Produção Gráfica.   
• LETYCIA, Anna & BUTI, Marco.    Gravura em Metal. Edusp, 2002. 
• PERROTA, Isabella.   Tipos e Grafias. Edição: 2005 
 

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

- Criação de família tipográfica.  
- Impressão de projeto em relevografia 

- Impressão de projeto em serigrafia.  
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
A recuperação será dada com o adiamento dos prazos de entrega das atividades propostas, assim como 
o acompanhamento do aluno na realização das mesmas. Exercícios complementares que reforçam 
conceitos e fundamentos do componente. Sugestões de leitura. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Haydée Martins 

Assinatura: ________________________________                                       Data: 
 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: De acordo com o plano de curso. 

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data:    
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec nº  78 de 05/01/2009 

Etec Carapicuíba  

Código: 144 Município: Carapicuíba - SP 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural 

Habilitação Profissional: Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico 

Componente Curricular: PRODUÇÃO GRÁFICA 

Módulo: 2º  C. H. Semanal: 2,5 H.A 

Professor: Gino Machado Calderolli 

 

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

 
 Criar projetos de comunicação visual na mídia impressa. 
 Utilizar técnicas de reconhecimentos de materiais e processos gráficos. 
 Executar a verificação de qualquer tipo de produção gráfica. 
 Definir e pesquisar as técnicas de acabamento em produção gráfica. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Produção Gráfica - PG             Módulo: 2º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Identificar as variáveis técnicas de 

execução do projeto gráfico utilizando 

corretamente materiais e equipamentos 

para finalização. 

 

Distinguir os processos de produção 

relacionados à mídia impressa.  

 

Aplicar as características de impressão 

e acabamento nos projetos 

desenvolvidos. 

 

Reconhecer técnicas de montagem de 

um original nos diferentes processos 

de pré-impressão os cuidados coma a 

imagens equipamentos de gravação 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Organizar e apresentar um projeto de 

comunicação visual, atendendo às necessidades 

do cliente.  

 

 Avaliar e indicar processos gráficos de produção 

para mídia impressa.  

 

 Indicar a utilização do processo de impressão nos 

projetos de comunicação visual. 

 

Observar as variáveis técnicas de execução da 

gravação de imagens no projeto gráfico utilizando 

corretamente materiais e equipamentos para 

finalização. 

 

Scanners Identificar as variáveis técnicas de 

execução do projeto gráfico utilizando 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Projeto gráfico para mídia impressa tipos de 

equipamentos processos para produção  

 

Processos de impressão: Impressão Digital, 

Offset; Flexografia; Rotogravura; telas 

serigráficas e impressões tampo-gráficas. 

 

Sistemas de pré-impressão e sistemas de 

provas  

 

Processos digitais de impressão  

 

Tintas e suas principais características  

 

Gerenciamento de cores. 

 

Pós-impressão principais tipos de 
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5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer técnicas de montagem de 

um projeto gráfico nos diferentes 

processos de pré-impressão os 

cuidados coma a imagens 

equipamentos de gravação. Analisar a 

importância de especificar os 

processos gráficos. 

 

Estabelecer as características e 

necessidades do cliente para o 

público consumidor.  Identificar os 

vários meios de divulgação o que 

viabilizem a execução do projeto.  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

corretamente modos de gravação e equipamentos 

adequados. 

 

Pré –impressão perceber as variáveis técnicas de 

execução do projeto indicando corretamente 

materiais e equipamentos para gravação e 

finalização 

 

Processos gráficos Identificar as varias técnicas 

de produção do projeto de impressão indicando 

corretamente os equipamentos para sua 

concepção. 

 

Acabamentos preparar e reconhecer as variáveis 

técnicas de execução do projeto indicando 

corretamente materiais e equipamentos de 

acabamentos para o trabalho desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

acabamento: hot stamping / costura 

Vernizes lisos e texturizados / relevos  (seco 

baixo e alto), laminação fosca, brilhante, 

holográficos/corte e vinco 

 

Orçamento do projeto gráfico para mídia 

impressa. 

 

Utilizar as técnicas aprendidas como 

processos gráficos analisar qual seria o mais 

recomendável para a impressão de um 

projeto. Acabamentos analisar e recomendar 

tipos necessários para um bom projeto 

visual. Recomendar os tipos de papeis que 

mais servem para um projeto gráfico. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e 
Mês 

------------------------- ------------------------------ 
Apresentação das bases tecnológicas, habilidades 
competências, critérios de avaliação e procedimentos 
didáticos. 

 
24/07 a 28/07 

1.Organizar e apresentar um projeto 
de comunicação visual, atendendo 
às necessidades do cliente.  
 
 2.Avaliar e indicar processos 
gráficos de produção para mídia 
impressa.  
 
3.Indicar a utilização do processo 
de impressão nos projetos de 
comunicação visual. 

 

1.Projeto gráfico para mídia impressa tipos de 
equipamentos processos para produção  
 
2.Processos de impressão: Impressão Digital, 
Offset; Flexografia; Rotogravura; telas 
serigráficas e impressões tampo-gráficas. 
 
3.Sistemas de pré-impressão e sistemas de 
provas  

 

Bloco 01 Analise prévia das técnicas e habilidade dos 
alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Debates em sala de aula para os 
alunos, apresentação de processos gráficos criadas por 
designers gráficos a agências de comunicação, com apoio 
de material áudio visual, e conhecendo como foi 
desenvolvido 
Observação: identificar as diferenças de cada processos 
gráficos, e de como trabalhar com essas técnicas 
Exercício: Roda de debate explicando e tirando dúvidas 
de cada meio de processos gráficos para os alunos com 
apresentação de material de apoio como vídeos e 
material visual. Deverão desenvolver relatórios do tema 
apresentado. 

 
31/07 a 18/08 
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2.Avaliar e indicar processos 
gráficos de produção para mídia 
impressa.  
 
3.Indicar a utilização do processo 
de impressão nos projetos de 
comunicação visual. 
 

2.Processos de impressão: Impressão Digital, 
Offset; Flexografia; Rotogravura; telas 
serigráficas e impressões tampo-gráficas. 
 
3.Sistemas de pré-impressão e sistemas de 
provas  
 

Bloco 02 Analise prévia das técnicas e habilidade dos 
alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Apresentando o tema os o 
caminhos do uso do scanner depois apresentado em sala 
de aula é feito uma linha de debates, realizado um linha 
explicação sobre o tema. 
Observação: identificar as diferenças desse meio de 
gravação. 
Exercício: Roda de debate explicando e tirando dúvidas 
sobre a matéria mostrando sua importância para seu 
estudo. 
Relatórios ou trabalhos que deverão ser feitos pelos 
alunos após apresentação. 

 
14/08 a 25/08 

3.Indicar a utilização do processo 
de impressão nos projetos de 
comunicação visual. 
 
4.Observar as variáveis técnicas de 
execução da gravação de imagens 
no projeto gráfico utilizando 
corretamente materiais e 
equipamentos para finalização. 

 

 

Bloco 03 Analise prévia das técnicas e habilidade dos 
alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Debates em sala de aula com os 
alunos, apresentação impressões para avalição. 
Observação: identificar e respeitar as normas técnica 
para um desenvolvimento de um projeto. 
Exercício: Roda de debate explicando e tirando dúvidas 
dos alunos de como se deve proceder ao trabalhar com a 
pré-impressão. Os alunos deverão apresentar em sala o 
pôr que das normas de pré-impressão. 

 
28/08 a 08/09 
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4.Observar as variáveis técnicas de 
execução da gravação de imagens 
no projeto gráfico utilizando 
corretamente materiais e 
equipamentos para finalização. 
 
5.Scanners Identificar as variáveis 
técnicas de execução do projeto 
gráfico utilizando corretamente 
modos de gravação e 
equipamentos adequados. 
 
6.Pré –impressão perceber as 
variáveis técnicas de execução do 
projeto indicando corretamente 
materiais e equipamentos para 
gravação e finalização 

 

3.Sistemas de pré-impressão e sistemas de 

provas  

 

4.Processos digitais de impressão  

 

5.Tintas e suas principais características  

 

 

Bloco 04 Analise prévia das técnicas e habilidade dos 
alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Apresentação em sala de aula do 
assunto para os alunos. 
Projetos gráficos desenvolvidas por gráficas a partir de 
peças impressas. 
Observação: identificar uso da das técnicas gráficas. 
Exercício: Tirando dúvidas dos alunos, sobre o processo, 
irão gerar relatórios. 

 
11/09 a 29/09 

 
 
Bloco reservado para o festival 
de Animação e Primavera do 
Saber. 
 
 

Bloco reservado para o festival de 
Animação e Primavera do Saber. 
 

Bloco reservado para o festival de Animação e 
Primavera do Saber. 
O aluno ira utilizar técnicas de várias matérias para o 
desenvolvimento deste trabalho em grupo. 
 

18/09 a 22/09 
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5.Identificar as variáveis técnicas de 
execução do projeto gráfico 
utilizando corretamente modos de 
gravação e equipamentos 
adequados. 
 
6.Pré–impressão perceber as 
variáveis técnicas de execução do 
projeto indicando corretamente 
materiais e equipamentos para 
gravação e finalização 
 
7.Processos gráficos Identificar as 
varias técnicas de produção do 
projeto de impressão indicando 
corretamente os equipamentos para 
sua concepção. 

 

 

5.Gerenciamento de cores. 
 
6.Pós-impressão principais tipos de 
acabamento: hot stamping / costura 
Vernizes lisos e texturizados / relevos  (seco 
baixo e alto), laminação fosca, brilhante, 
holográficos/corte e vinco 
 

 

Bloco 05: Analise prévia das técnicas e habilidade dos 
alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Apresentação em sala de aula para 
os alunos o que e como devemos trabalhar com 
acabamentos com apoio de material áudio e visual 
Observação: identificar a técnica e mostrar a importância 
de tal. 
Exercício: Roda de debate explicando e tirando dúvidas 
dos alunos. 

 
02/10 a 20/10 

6.Pré –impressão perceber as 
variáveis técnicas de execução do 
projeto indicando corretamente 
materiais e equipamentos para 
gravação e finalização 
 
7.Processos gráficos Identificar as 
varias técnicas de produção do 
projeto de impressão indicando 
corretamente os equipamentos para 
sua concepção. 
 
8.Acabamentos preparar e 
reconhecer as variáveis técnicas de 
execução do projeto indicando 
corretamente materiais e 
equipamentos de acabamentos 
para o trabalho desenvolvidos. 

6.Gerenciamento de cores. 
 
7.Pós-impressão principais tipos de 
acabamento: hot stamping / costura 
Vernizes lisos e texturizados / relevos  (seco 
baixo e alto), laminação fosca, brilhante, 
holográficos/corte e vinco 
 
8.Orçamento do projeto gráfico para mídia 
impressa. 
 
9.Utilizar as técnicas aprendidas como 
processos gráficos analisar qual seria o mais 
recomendável para a impressão de um projeto. 
Acabamentos analisar e recomendar tipos 
necessários para um bom projeto visual. 
Recomendar os tipos de papeis que mais 
servem para um projeto gráfico. 

Bloco 06 Analise prévia das técnicas e habilidade dos 
alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Debates em sala de aula com os 
alunos, apresentação de desenvolvimento de orçamentos 
Observação: identificar os vários tipos de montagem de 
um orçamento tipo da impressão, papel gramatura 
acabamentos etc.. 
Exercício: tirado as dúvidas dos alunos, eles 
desenvolveram orçamentos em sala de aula para o 
interdisciplinar.  

 
23/10 a 10/11 
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Aula liberada para o interdisciplinar. 
Analisar todo o conteúdo que o aluno estudou 

ao longo do curso e avaliar seu 
desenvolvimento no curso. 

Bloco 07 Analise prévia das técnicas e habilidade dos 
alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Depois de quase um semestre o 
aluno utilizara o que aprendeu com orientação do 
professor a desenvolver o trabalho interdisciplinar. 
Observação: Identificar os procedimentos do projeto 
visual adequado se está coerente e padronizado para o 
trabalho indicado. 
Será analisando a desenvoltura do aluno na parte de 
solução e criatividade do projeto que ele irá desenvolver 
em grupo. 

 
13/10 a 01/12 

Período de avaliação com os 
alunos. Sobre a matéria e entrega 
de trabalhos de recuperação caso 

seja necessário  

Período de avaliação com os alunos. Sobre a 
matéria e entrega de trabalhos de recuperação 

caso seja necessário 

Período de avaliação com os alunos.  
Sobre a matéria e entrega de trabalhos de recuperação 
caso seja necessário 

04/12 a 15/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 Reconhecer técnicas de 
montagem de um original nos 
diferentes processos de pré-
impressão os cuidados coma a 
imagens equipamentos de 
gravação. 
 

 Reconhecer técnicas de 
montagem de um projeto 
gráfico nos diferentes 
processos de pré-impressão os 
cuidados coma a imagens 
equipamentos de gravação. 

 
 Analisar a importância de 

especificar os processos 
gráficos. 

 
 Estabelecer as características 

e necessidades do cliente para 
o público consumidor.  

 
 Identificar os vários meios de 

divulgação o que viabilizem a 
execução do projeto.  

 

 
 Pesquisa e apresentação escrita e 

oral 
 

 Elaboração e criação de projetos 
técnicos visuais escolhidos pelo 
professor. 

 
 Relatório de trabalho de campo e 

estudos do meio em caso de 
visitas técnicas. 

 
 Observação direta do aluno. 

 
 Simulação de projeto visual. 

 
 

 Assiduidade na sala de aula. 

 
 O aluno deve ser capaz de avaliar 

os trabalhos hoje expostos na 
mídia e verificar para quais 
públicos estes trabalhos são 
dirigidos e os materiais que foram 
utilizados termos técnicos 
gráficos. 
 

 Onde o aluno será avaliado pelo 
seu desempenho, clareza, coesão 
na sua justificativa do projeto 
desenvolvido, trabalho em equipe 
etc..    

 
 Reconhecer a importância no uso 

do equipamento para um projeto. 
  

 Reconhecer técnicas de produção 
a partir de um  protótipo, pré-
impressão até o original indicando 
os diferentes processos gráficos.  

 
 Identificar as variáveis  técnicas de 

execução do projeto indicando 
corretamente materiais e 
equipamentos de acabamentos 
para o trabalho desenvolvidos. 
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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 

      

Julho     
 
Semana de Recepção / Palestras 

 

Agosto 
  

Correção das atividades em 
aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

31/08 – Reunião de Curso 

Setembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do 

aluno 

Correção das atividades em 
aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

08/09 – Escola aberta / Sábado letivo  
18/09 a 22/09 – Semana da Animação   
23/9 - Sábado letivo / Primavera do Saber 

Outubro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do 

aluno 

Correção das atividades em 
aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

07/10 – Conselho intermediário 
21/10 - Reunião pedagógica 
31/10 – Reunião de Curso 

Novembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do 

aluno 

Correção das atividades em 
aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro Atividades diagnóstico 
Avaliação contínua do 
desenvolvimento do 

aluno 

Correção das atividades em 
aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

18/12 - Reunião de Conselho 
20/12 - Reunião de planejamento  
Análise dos projetos de TCC 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Produção Gráfica, Claudio Silva Ed. Pancrom 2008 

Planejamento Visual Gráfico, Milton Ribeiro Ed. LGE. 2007 

Produção Gráfica para Designers Mariana Oliveira Ed. 2AB 2000 

http://www.designbrasil.org.br,  Revista ABC www.abcdesign.com.br 
 
 

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

Os alunos além de desenvolver o trabalho solicitado pelo professor ira ser avaliado pelo trabalho 
interdisciplinar. 
Visita(s) técnica(s) serão realizadas nesse semestre com apresentação de relatórios dos alunos para ser 
analisado pelo professor.   
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Estratégias de recuperação paralela para os alunos com rendimento insatisfatório:  
 
Avaliações extras - trabalhos e pesquisas ligados a matéria 
Trabalho – Elaboração de trabalhos ligados a comunicação visual, material Impresso.  
Seminário – Apresentação de trabalho de recuperação em Sala de Aula 
 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Gino Machado Calderolli 

Assinatura:_____________________________________       Data:_______________ 
 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: De acordo com o plano de curso. 

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº  59  aprovado pela portaria Cetec nº 746 de  10  / 09 / 2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município:  Carapicuíba 

Eixo Tecnológico:  Produção Cultural e  Design 

Habilitação Profissional:  

Qualificação:  Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: MEIOS DE IMPRESSÃO E PROCESSOS GRÁFICOS  

Módulo:  1 C. H. Semanal: 2,5 

Professora:  Monika Tanaca Gimbutis Sanchez 

 

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

Atribuições:  

 Identificar técnicas de montagem de originais nos diferentes processos de pré impressão. 

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

 Interpretar os aspectos compositivos da imagem.  

 Analisar possibilidades de inovação material, plástica ou tecnológica para desenvolvimento de 

projetos, utilizando os conhecimentos da evolução histórica da arte.  

 Identificar e utilizar instrumentos necessários para planejamento gráfic 

 Estar atualizado e atento às novidades do mercado;  

 Possuir capacidade de comunicação visual, escrita e oral;  

 Ser capaz de realizar trabalho em grupo;  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 Desenvolver organização individual.  

 

Atividades : 

 Realizar serviços com softwares gráficos em nível básico.  

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

um projeto em comunicação visual.  

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

 Representar plasticamente o projeto ou produto de comunicação visual.  

 Interagir com instituições e profissionais da área.  

 Demonstrar conhecimento de técnicas de informática.  

 Manter-se atualizado profissionalmente.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:   MEIOS DE IMPRESSÃO E PROCESSOS GRÁFICOS                                             Módulo: 1 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
 
 

1 

 
 
Identificar técnicas de reprodução gráfica ao 
longo da história. 
 

 
1 

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

 
 

1 

Evolução gráfica ao longo da história:  
xilogravura, rotogravura, serigrafia e 
outros (offset, laminação, relevo seco, verniz UV, 
hotstamping, flexogravura Impressão 3D , 
Impressões “domésticas” : jato de tinta, matricial, 
laser. Impressões SOFT Touch ) 
 

 
2 

 
Analisar os diferentes tipos de papel e sua 
aplicação.  
 

 
2 

 
Indicar papéis para diferentes tipos de impressão.  
 

 
2 

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

3  
Analisar a evolução das principais tipografias 

 
3 

Selecionar as características das principais 
tipografias 

 
3 

 
Papel: Formato, Gramatura, Textura e Cor  
 

 
4 

 
Reconhecer técnicas de montagem de um 
original nos diferentes processos de pré-
impressão 

 
4 

 
Identificar materiais e equipamentos adequados à 
cada processo de impressão.  
 

 
4 

 
Tipos de Papéis: Dobradura; Resistência e 
Revestimento  
 

 
5 

 
Analisar a composição do espaço para 
impressão (texto, coluna e imagem).  
 

 
5 

 
Elaborar bonecos para revisão.  
 

 
5 

 
Tipos de fontes: classificação, características e 
diferenças  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   MEIOS DE IMPRESSÃO E PROCESSOS GRÁFICOS                                             Módulo: 1 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

Apresentação da Professora  : portfólio e 
apresentação dos critérios de avaliação 
Apresentação do componente curricular: bases, 
habilidades e competências. 
 

27 / 07  

1.Obter informações sobre a 
evolução da escrita, seus 
materiais e suportes.  
 
2. Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de impressão.  
 

1.Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura, rotogravura, 
serigrafia e offset, laminação, 
relevo seco, verniz UV, 
hotstamping, flexogravura , 
impressão 3D ,impressões 
“domésticas” : jato de tinta, 
matricial, laser. Impressões SOFT 
Touch 
 
História da escrita. 
 

Aula teórica em sala de aula com apresentação de 
exemplos da evolução da escrita ao longo da 
humanidade 
ATIVIDADE 1  : Evolução gráfica – linha do tempo. 
Elaboração de um boneco . material : sulfite e 
marcador ou lápis de cor 
 
Aula com apresentação do conteúdo no modo off-
line no computador. 
Resumo da aula postado no NSA , disponibilizado 
para o aluno. ( material de apoio e estudo para 
recuperação contínua ) 
Atividade 2: Os alunos devem trazer diversos 
materiais impressos para análise e identificação do 
tipo de sistema de impressão. 
Elaboração de um relatório técnico sobre a 
impressão escolhida pelo aluno. 
 
 

 
03 / 08 e 10/08 
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1. Obter informações sobre a 
evolução da escrita, seus 
materiais e suportes.  
 
2.Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de impressão.  
 
 

 
1.Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura, rotogravura, 
serigrafia e offset, laminação, 
relevo seco, verniz UV, 
hotstamping, flexogravura , 
impressão 3D ,impressões 
“domésticas” : jato de tinta, 
matricial, laser. Impressões SOFT 
Touch 
 
2.Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e materiais 
de suporte para impressão  
 

 
Aula teórica em sala de aula com apresentação de 
exemplos de xilogravura e outras técnicas de 
impressão utilizadas pelos artistas plásticos ao 
longo da história. 
Aula com apresentação do conteúdo no modo off-
line no computador. 
Resumo da aula postado no NSA , disponibilizado 
para o aluno. ( material de apoio e estudo para 
recuperação contínua ) 
 
 

  
 
 

17/ 08 

1.Obter informações sobre a 
evolução da escrita, seus 
materiais e suportes.  
 
2.Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de impressão.  
 
 

1.Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura, rotogravura, 
serigrafia e offset, laminação, 
relevo seco, verniz UV, 
hotstamping, flexogravura , 
impressão 3D ,impressões 
“domésticas” : jato de tinta, 
matricial, laser. Impressões SOFT 
Touch 
 
2.Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e materiais 
de suporte para impressão  
 

Aula teórica em sala de aula com apresentação de 
exemplos de sistemas de impressão por serigrafia, 
xilogravura, tipogravura.  
 
Apresentação de vídeos sobre o funcionamento 
das diversas máquinas e impressoras gráficas 
disponíveis no mercado. 
Aula com apresentação do conteúdo no modo off-
line no computador. 
Resumo da aula postado no NSA , disponibilizado 
para o aluno. ( material de apoio e estudo para 
recuperação contínua ) 
 

24 / 08  e  31 / 08 
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2.Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de impressão.  
 
 

1.Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura, rotogravura, 
serigrafia e offset, laminação, 
relevo seco, verniz UV, 
hotstamping, flexogravura , 
impressão 3D ,impressões 
“domésticas” : jato de tinta, 
matricial, laser. Impressões SOFT 
Touch 
 
2.Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e materiais 
de suporte para impressão  
 

Aula teórica em sala de aula com apresentação de 
exemplos de sistemas de impressão por 
rotogravura, offset, laminação, relevo seco, verniz 
UV, hotstamping, flexogravura , impressão 3D 
,impressões “domésticas” : jato de tinta, matricial, 
laser. Impressões SOFT Touch 
Apresentação de vídeos sobre o funcionamento 
das diversas máquinas e impressoras gráficas 
disponíveis no mercado. 
Aula com apresentação do conteúdo no modo off-
line no computador. 
Resumo da aula postado no NSA , disponibilizado 
para o aluno. ( material de apoio e estudo para 
recuperação contínua ) 
 

 
14 / 09  

  

SEMANA TÉCNICA 
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos e 
participação nos eventos oferecidos pela ETEC 
 
PRIMAVERA DO SABER E FESTIVAL 
 

 
18 / 09 à 22 / 09 

 
23 / 09 ( sábado letivo ) 

  

FECHAMENTO DA MéDIA BIMESTRAL 
Avaliação – Fechamento da média bimestral.  
Atividade 3:  
Pasta catálogo “referência de impressões “ 
Identificar através de material impresso disponível 
no mercado consumidor , o tipo de impressão 
realizado do material escolhido .  
A pasta deve conter exemplos de impressão por : 
serigrafia, tipogravura, rotogravura, offset, 
laminação, relevo seco, verniz UV, hot stamping, 
flexogravura e outras . 
 

21/ 09 
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FECHAMENTO DA MéDIA BIMESTRAL  
Recuperação contínua : Entrega da pasta e 
relatório fora de prazo , mediante justificativa à 
professora. 

 
28 / 09  

3.Indicar papéis para diferentes 
tipos de impressão.  
 
4. Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de impressão.  
 

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

Aula teórica em sala de aula com apresentação de 
exemplos de tipos de papéis e suas características  
Aula com apresentação do conteúdo no modo off-
line no computador. 
Resumo da aula postado no NSA , disponibilizado 
para o aluno. ( material de apoio e estudo para 
recuperação contínua ) 
 

 
05 / 10 e 19 / 10 

3.Indicar papéis para diferentes 
tipos de impressão.  
 
 
4. Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de impressão.  
.  
 

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

Atividade 1: Mostruário de papéis  
Desenvolver um mostruário de papéis , 
especificando suas características técnicas 
( gramatura, fornecedor , adequabilidade ao 
sistema de impressão , características de 
resistência e durabilidade) 
 

 
26 / 10 

3.Selecionar as características 
das principais tipografias.  
 

5.Tipos de fontes: classificação, 
características e diferenças  
 

Aula teórica em sala de aula com apresentação de 
exemplos de tipos de papéis e suas características  
Aula com apresentação do conteúdo no modo off-
line no computador. 
Resumo da aula postado no NSA , disponibilizado 
para o aluno. ( material de apoio e estudo para 
recuperação contínua ) 
 

09 / 10 
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2. Indicar papéis para 
diferentes tipos de impressão.  
 
3.Selecionar as características 
das principais tipografias.  
 
4.Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de impressão. 
 
5.Elaborar bonecos para 
revisão 

5.Tipos de fontes: classificação, 
características e diferenças  
 
3.Papel: Formato, Gramatura, 
Textura e Cor  
Tipos de Papéis: Dobradura; 
Resistência e Revestimento  
 
2.Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e materiais 
de suporte para impressão  

Atividade: Montagem de um boneco de um LIVRO 
Formato A4 , impressão preto X branco 
Quantidade de folhas internas : 5 / papel sulfite 90 
g / impressão 1 x  1 ( frente e verso – preto e 
branco ) 
Capa – papel :cartolina ou couchet 180 g  / 
impressão 4x0 (  colorida – frente ) 
Aula prática de fechamento de arquivo – 
laboratório de informática. 

 
16 / 11 e 23 /11 

 

  

 
Fechamento da média bimestral.  
Entrega das atividades desenvolvidas : BONECO 
e MOSTRUÁRIOS 

30/11 

  

 
Fechamento da média bimestral.  
Desenvolvimento de atividades de Recuperação 
contínua : entrega de trabalhos refeitos ou fora de 
prazo ou das atividades extras. 
 

 
07/12 

  

 
 
Apreciação dos projetos de TCC 
 
 
 

14/12 
( 11/12 à 15/12 ) 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar a composição do espaço 
para impressão (texto, coluna e 
imagem).  

 

Avaliação 1o. bimestre: 
 
ATIVIDADE 1  : BONECO 
FANZINE - ” Evolução gráfica – linha do 
tempo.” 
Elaboração de um boneco . material : 
sulfite e marcador ou lápis de cor 
Arte final : recorte + colagem + ilustrações 
à mão livre/  Past-up. 
 

- Participação : desenvolvimento das 
atividades na escola durante as aulas. 
- Assiduidade : comparecimento nas aulas. 
- Pontualidade : cumprir prazos 
estabelecidos pela professora 
- Responsabilidade , principalmente 
quando envolver o trabalho em equipe 
- Comprometimento :  entrega dos 
exercícios propostos 
- Agilidade - cumprimento dos prazos.  
- Apresentação do trabalho para a 
comunidade escolar e convidados 
- Criatividade 
- Aplicação das bases tecnológicas no 
desenvolvimento da atividade proposta 

- Esclarecer as dúvidas durante a execução 
da atividade 
- Realização das atividades em sala de 
aula com o objetivo de realizar a 
recuperação contínua e esclarecer as 
dúvidas dos alunos. 
- Executar o layout do boneco da linha do 
tempo  
- Realizar pesquisa na internet para coletar 
as informações e imagens para ilustrar o 
boneco  
- Entrega das atividades propostas 
- Cumprir prazos estabelecidos. 
 

 
Reconhecer técnicas de montagem 
de um original nos diferentes 
processos de pré-impressão.  

 

Avaliação 1o. bimestre: 
 
Atividade 2: RELATÓRIO TÉCNICO 
Os alunos devem trazer diversos materiais 
impressos para análise e identificação do 
tipo de sistema de impressão. 
Elaboração de um relatório técnico sobre a 
impressão escolhida pelo aluno. 
Dinâmica:  Os alunos irão traze as 
amostras de impressão e a professora irá 
criar “mesas’ com os nomes dos tipos de 
impressões. Os alunos irão colocar nas 

- Participação : desenvolvimento das 
atividades na escola durante as aulas. 
- Assiduidade : comparecimento nas aulas. 
- Pontualidade : cumprir prazos 
estabelecidos pela professora 
- Responsabilidade , principalmente 
quando envolver o trabalho em equipe 
- Comprometimento :  entrega dos 
exercícios propostos 
- Agilidade - cumprimento dos prazos.  
- Apresentação do trabalho para a 
comunidade escolar e convidados 

- Redigir o texto em sala de aula. 
- Trazer as impressões para identificar e 
analisar o tipo de impressão  
- Realizar a atividade em sala de aula , com 
o objetivo de realizar a recuperação 
contínua e esclarecer as dúvidas dos 
alunos. 
- Participar da dinâmica de grupo. 
- Entrega das atividades propostas 
- Cumprir prazos estabelecidos. 
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mesas as impressões que trouxeram para 
a avaliação e análise . 
 

- Criatividade 
- Aplicação das bases tecnológicas no 
desenvolvimento da atividade proposta 

 
Identificar técnicas de reprodução 
gráfica ao longo da história. 

 
Reconhecer técnicas de montagem 
de um original nos diferentes 
processos de pré-impressão.  

 
 

Avaliação 1o. bimestre: 
 
Atividade 3:  
Pasta catálogo “referência de impressões “ 
Identificar através de material impresso 
disponível no mercado consumidor , o tipo 
de impressão realizado do material 
escolhido .  
A pasta deve conter exemplos de 
impressão por : 
serigrafia, tipogravura, rotogravura, offset, 
laminação, relevo seco, verniz UV, hot 
stamping, flexogravura e outras . 
 
Recuperação contínua:  
permissão para a entrega de trabalhos fora 
de prazo mediante justificativas e / ou fora 
de prazo. 
 

- Participação : desenvolvimento das 
atividades na escola durante as aulas. 
- Assiduidade : comparecimento nas aulas. 
- Pontualidade : cumprir prazos 
estabelecidos pela professora 
- Responsabilidade , principalmente 
quando envolver o trabalho em equipe 
- Comprometimento :  entrega dos 
exercícios propostos 
- Agilidade - cumprimento dos prazos.  
- Apresentação do trabalho para a 
comunidade escolar e convidados 
- Criatividade 
- Aplicação das bases tecnológicas no 
desenvolvimento da atividade proposta 

- Montagem da pasta de impressões em 
sala de aula. 
- Trazer as impressões para identificar o 
tipo de impressão. 
- Cumprir prazos estabelecidos. 
-  Entrega das atividades propostas 
- Realização das atividades em sala de 
aula com o objetivo de realizar a 
recuperação contínua e esclarecer as 
dúvidas dos alunos. 
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Analisar os diferentes tipos de 
papel e sua aplicação.  
 
 
 

Avaliação 2o. bimestre: 
 
Atividade 1: 
“ Mostruário de papéis “ 
Desenvolver um mostruário de papéis , 
especificando suas características técnicas 
( gramatura, fornecedor , adequabilidade 
ao sistema de impressão , características 
de resistência e durabilidade) 
 
Recuperação contínua:  
permissão para a entrega de trabalhos fora 
de prazo mediante justificativas e / ou fora 
de prazo. 

- Participação : desenvolvimento das 
atividades na escola durante as aulas. 
- Assiduidade : comparecimento nas aulas. 
- Pontualidade : cumprir prazos 
estabelecidos pela professora 
- Responsabilidade , principalmente 
quando envolver o trabalho em equipe 
- Comprometimento :  entrega dos 
exercícios propostos 
- Agilidade - cumprimento dos prazos.  
- Apresentação do trabalho para a 
comunidade escolar e convidados 
- Criatividade 
- Aplicação das bases tecnológicas no 
desenvolvimento da atividade proposta 

- Esclarecer as dúvidas durante a execução 
da atividade 
- Realização das atividades em sala de 
aula com o objetivo de realizar a 
recuperação contínua e esclarecer as 
dúvidas dos alunos. 
- Executar o layout do boneco da linha do 
tempo  
- Realizar pesquisa na internet para coletar 
as informações e imagens para ilustrar o 
boneco  
- Entrega das atividades propostas 
- Cumprir prazos estabelecidos. 
 

 
 
Analisar os diferentes tipos de 
papel e sua aplicação.  
 

 
Analisar a evolução das principais 
tipografias.  
 
Reconhecer técnicas de montagem 
de um original nos diferentes 
processos de pré-impressão.  
 

 
Analisar a composição do espaço 
para impressão (texto, coluna e 
imagem).  
 

Avaliação 2o. bimestre: 
Atividade 2: 
” Montagem de um boneco de um LIVRO” 
Formato A4 , impressão preto X branco 
Quantidade de folhas internas : 5 / papel 
sulfite 90 g / impressão 1 x  1 ( frente e 
verso – preto e branco ) 
Capa – papel :cartolina ou couchet 180 g  / 
impressão 4x0 (  colorida – frente ) 
Textos : Fornecido pela professora sobre 
as aulas dadas em MIPG 
Ilustrações : Utilizar a” linha do tempo 
“evolução gráfica” ( desenvolvido no 
1º.bimestre  para ilustrar o livro. 
Anexar imagens escaneadas ou fotografias 
dos tipos de impressão. 
Recuperação contínua:  
permissão para a entrega de trabalhos fora 
de prazo mediante justificativas e / ou fora 
de prazo. 

- Participação : desenvolvimento das 
atividades na escola durante as aulas. 
- Assiduidade : comparecimento nas aulas. 
- Pontualidade : cumprir prazos 
estabelecidos pela professora 
- Responsabilidade , principalmente 
quando envolver o trabalho em equipe 
- Comprometimento :  entrega dos 
exercícios propostos 
- Agilidade - cumprimento dos prazos.  
- Apresentação do trabalho para a 
comunidade escolar e convidados 
- Criatividade 
- Aplicação das bases tecnológicas no 
desenvolvimento da atividade proposta 

- Esclarecer as dúvidas durante a execução 
da atividade 
- Realização das atividades em sala de 
aula com o objetivo de realizar a 
recuperação contínua e esclarecer as 
dúvidas dos alunos. 
- Executar o layout do boneco da linha do 
tempo  
- Realizar pesquisa na internet para coletar 
as informações e imagens para ilustrar o 
boneco  
- Entrega das atividades propostas 
- Cumprir prazos estabelecidos. 
 

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 

      

Julho 
Apresentação do componente 
curricular e sua importância com 
a carreira profissional 

 Esclarecimento de dúvidas , a partir 
do material impresso que o aluno 
trouxe para as aulas. 

Dinâmicas de grupo para 
aprender a identificar os tipos 
de impressões  em conjunto 
com os alunos.  
Debate em sala de aula 
durante as dinâmicas  

Apostilas e sugestões 
de leitura de bibliografia 
complementar 

 
Semana de Recepção / 
Palestras 
22/07 - Reunião de 
Planejamento 

 

Agosto 

Aulas práticas , com testes de 
percepção visual para 
identificação do tipo de 
impressão  

Orientação : como identificar as 
características visuais dos materiais 
visuais impressos.  

Organização e correção dos 
materiais escolhidos de 
mostruário de impressões. 

Apostilas e sugestões 
de leitura de bibliografia 
complementar 

31/08 – Reunião de Curso 

Setembro 

Identificação e Acompa 
nhamento de alunos com déficit 
de aprendizagem 
de origem extraclasse 

Aplicação de atividades de 
recuperação paralela : Entrega de 
trabalhos refeitos ou fora de prazo 
 

Organização e correção dos 
materiais escolhidos de 
mostruário de impressões. 

Apostilas e sugestões 
de leitura de bibliografia 
complementar 

08/09 – Escola aberta / 
Sábado letivo  
18/09 a 22/09 – Semana da 
Animação   
23/9 - Sábado letivo / 
Primavera do Saber 

Outubro 

Identificação e Acompa 
nhamento de alunos com déficit 
de aprendizagem 
de origem extraclasse 

Aplicação de atividades de 
recuperação paralela : Entrega de 
trabalhos refeitos ou fora de prazo 
 

Organização e correção dos 
materiais escolhidos de 
mostruário de papéis 

Apostilas e sugestões 
de leitura de bibliografia 
complementar 

07/10 – Conselho 
intermediário 
21/10 - Reunião pedagógica 
31/10 – Reunião de Curso 

Novembro 
Aulas práticas em laboratório 
 

Orientação e colaboração no 
desenvolvimento dos projetos de 
mostruários 

Dicas de como organizar e 
montar um boneco  

Apostilas e sugestões 
de leitura de bibliografia 
complementar 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e 
TCCs 

Dezembro 
Aulas práticas em laboratório 
 

Orientação e colaboração no 
desenvolvimento de projetos 

Dicas de como organizar e 
montar um boneco 

Apostilas e sugestões 
de leitura de bibliografia 
complementar 

18/12 - Reunião de Conselho 
20/12 - Reunião de 
planejamento  
Análise dos projetos de TCC 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

FERNANDES, Amaury .Fundamentos de Produção Gráfica Para Quem Não é Produtor Gráfico.  
FRASER, Tom. O Guia Completo da Cor.  
HASLAM, Andrew. O Livro e o Designer Ii: Como Criar e Produzir Livros.  
KIMBERLY, Elam. Geometria do design: estudos sobre proporção e composição  
LUPTON, Ellen .Novos Fundamentos do Design  
LUPTON, Ellen. Pensar com tipos.  
PEDROSA, Israel .O universo da cor.  
TONDREAU, Beth. Criar Grids: 100 fundamentos de layout.  
WILLBERG, Hans Peter & FORSSMAN, Friedrich .Primeiros Socorros em Tipografia.  
 
 

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

Semana Tecnológica com a apresentação de trabalhos desenvolvidos nas aulas. 

 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 O processo de recuperação contínua ocorre aula a aula, pois os alunos devem mostrar os resultados obtidos aula a aula . Eles 
assinam a ficha de avaliação e descrevem o que foi feito em sala. Deste modo o aluno cria o comprometimento em trazer o material 
para o desenvolvimento das atividades e se acontecer algum problema pessoal , o professor tem maior contato e permite verificar 
suas dificuldades. Assim é possível saber se o aluno está “enrolando” a aula ou está tendo reais dificuldades .Os responsáveis e  a 
coordenação  poderão  verificar que o aluno está fazendo o que fez aula a aula. Essas anotações estarão com o professor em seu 
caderno pessoal de anotações da sala, enquanto circula pela sala e passa de carteira em carteira para fazer as anotações de cada 
um . 

 

IX – Identificação: 

Nome do professora: Monika Tanaca Gimbutis Sanchez 

Assinatura:                                                                                        Data: 01.ago.17 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: De acordo com o plano de curso. 

Nome do coordenador (a):Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec nº 746, de 10/09/2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual  

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos  

Componente Curricular: Teoria e Formas de Comunicação 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Agnacilda Rocha 

 
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
• Ler e interpretar as linguagens do design.  

• Realizar pesquisas pertinentes à área, que subsidiem o reconhecimento e o                                       
desenvolvimento de um projeto em design.  

• Realizar pesquisas temáticas.  

• Perceber imagem que está emergindo na elaboração da obra.  

• Frequentar exposições e mostras.  

• Desenvolver capacidade de observação.  

• Desenvolver capacidade de atenção.  

• Manter-se atualizado profissionalmente. 

• Interagir com instituições e profissionais da área 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

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

 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 

Identificar os vários aspectos 
da área da comunicação.  
 
 
Classificar a produção 
imagética.  
 
Definir técnicas de organização 
de equipes de trabalho.  
 
Identificar as teorias que regem 
a prática da comunicação.  
 
Interpretar e utilizar métodos de 
análise da comunicação.  
 

 
1. 
 

 
 
2. 
 
 

 
3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

 

 
Enumerar as diferenças existentes nas 
diversas áreas de comunicação. 
 
Registrar as especificidades da 
imagem relacionadas com a 
comunicação. 
 
Utilizar técnicas para o 
desenvolvimento de trabalho em 
equipe. 
 
Pesquisar as diversas mídias da 
comunicação. 
 
Executar trabalhos onde a 
comunicação se dá pela imagem. 

 
 
 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 

 
Teoria da comunicação 
 
Elementos da comunicação 
 
Comunicação verbal e não verbal na área de Comunicação Visual 
 
Aspectos antropológicos, psicológicos, sociais e culturais da 
comunicação 
 
Meios e Veículos de comunicação, apreciação e análise 
 
Comunicação e mídia 
 
Aspectos psicológicos da teoria da comunicação 
 
Técnicas de organização do trabalho em equipe 
 
Princípios Básicos de Semiologia: Saussarre e Charles Sanders-Pierce 
 
Fundamentos Básicos: Conceitos de Signo, Significado e Significante 
 
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 

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 
equipe.  

 
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 

Aula de apresentação 
 
Ferramentas e critérios de avaliação 
Apresentação turma e professor 
Cronograma 
Materiais 
 

 
24/07 a 28/07 
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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 
equipe.  

 
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 

 
 

Aula expositiva: Termos técnicos 
da área e alfabetismos Visual 
 

 
31/07 a 04/08 
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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 

 
Aula expositiva: Técnicas de 
composição 
 
Atividade individual: Com base 
nas técnicas apresentadas, criar 
cartazes inspirados em música ou 
algum álbum musical. Utilizar a 
técnica de colagem 
 
 

 
07/08 a 11/08 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

Aula prática em laboratório: 
Pesquisa e definição das 
referências para os cartazes 
 
 
Atividade individual: Continuação 
a atividade 1 
 
 

 
14/08 a 18/08 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

Atividade individual: Montagem 
dos cartazes (continuação) 
 

 
21/08 a 25/08 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

Atividade individual: Montagem 
dos cartazes (Finalização da 
atividade 1) 
 
 

 
28/08 a 01/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

Aula expositiva: Elementos 
básicos da linguagem Visual 
 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Criação de ilustração 
para capa de sketchbook, feita a 
partir de formas geométricas que 
represente uma sensação. 
Apresentação da proposta 
 

 
04/09 a 08/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

Aula expositiva: Gestalt e 
referências 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Criação de ilustração 
para capa de sketchbook, feita a 
partir de formas geométricas que 
represente uma sensação. 
Definição do tema e 
benchmarking construção de 
referência 
 

 
11/09 a 15/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

 
Aprendizagem baseada em 
projeto: Criação de ilustração 
para capa de sketchbook, feita a 
partir de formas geométricas que 
represente uma sensação. 
 
Roughs e layout 
 
Semana de Animação  
 

 
18/09 a 22/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

Aula técnica em laboratório: 
Vetorização da ilustração para 
capa de sketchbook. 

25/09 a 29/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

Aula técnica em laboratório: 
Finalização da ilustração para 
capa de sketchbook. 

02/10 a 06/10 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

 
Aprendizagem baseada em 
projeto: 
Projeto Final –  
Apresentação do briefing 
 
Introdução ao tema 
 
Definição dos grupos 
 
Pesquisa elementos do briefing 
 
Fazer um benchmarking (check-
list) 
 
Ver exemplos no Pinterest 

09/10 a 13/10 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

 
Demonstração de técnicas:  
Estudo do público 
Mapa mental 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: 
Projeto Final –  
Desenvolvimento painel do 
público 
 
Mapa mental 
 
Conceitos e tópicos que serão 
abordados no projeto 
 

16/10 a 20/10 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 dirigido: painel 
semântico 
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: 
Projeto Final –  
Desenvolvimento painel 
semântico 
 
Montar Painel Semântico: 
palavras-chaves, referências 
visuais, layout, formas, cores, 
texturas, famílias tipográficas, 
ícones (botões), acabamentos, 
etc  
 
 
 
 

23/10 a 27/10  



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

Aula expositiva: tipográfica  
 
Aprendizagem baseada em 
projeto: 
Projeto Final – 
Estudos de Fontes para títulos, 
sub títulos, texto, etc. 
 
 
 

30/10 a 03/11 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 
 
Desenho do layout 
 
 
 
 

06/11 a 10/11 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

Aula prática em laboratório: 
Montagem das peças 
 

13/11 a 17/11 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 

 
 
Aula prática em laboratório: 
Finalização das peças 
 
Montagem da Apresentação 
 
 

20/11 a 24/11 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

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 projeto final 27/11 a 01/12 
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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 

Recuperação e fechamento do 
semestre. 

04/12 a 08/12 

# # Feira do TCC do 3º módulo 
 

11/12 a 15/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar os vários 
aspectos da área da 
comunicação.  

 
2. Classificar a produção 

imagética.  
 

3. Definir técnicas de 
organização de equipes 
de trabalho.  

 
4. Identificar as teorias 

que regem a prática da 
comunicação.  

 
5. Interpretar e utilizar 

métodos de análise da 
comunicação.  

 Elaboração de 3 projetos técnicos 
 

 Observação direta- 
Acompanhamento em sala do 
desenvolvimento dos projetos 
 

 Apresentação oral 
 

 Autoavaliação 
 

 Frequência  
 
 

 Assiduidade  
 

 Participação  
 

 Organização  
 

 Concentração  
  

 Frequência e participação nas 
aulas 
 

 Entrega das atividades 
 

 Cumprimento dos prazos 
indicados 
 

 Elaboração e acabamento dos 
trabalhos 
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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 

      

Julho 
 

   Semana de Recepção / Palestras 

Agosto 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

08/9 – Escola aberta / Sábado letivo 
18/09 a 22/9  – Semana da 
Animação   
23/9 - Sábado letivo Primavera do 
Saber 

Outubro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

07/10 – Conselho intermediário 
21/10 - Reunião pedagógica 
31/10 – Reunião de cursos 

Novembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 

Avaliação contínua do 
desenvolvimento do aluno 

Correção das 
atividades em aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCS 

Dezembro Atividades diagnóstico 
Avaliação contínua do 

desenvolvimento do aluno 
Correção das 

atividades em aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de Conselho 
18/12 
Reunião de planejamento 20/12 
Análise dos projetos de TCC 
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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, 2 e final. 

 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
A recuperação será continua e inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e da 
avaliação diagnóstica do desempenho do aluno. Assim que constatado os problemas, serão feitas 
intervenções imediatas, dirigidas de acordo com às dificuldades específicas. 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Agnacilda Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: De acordo com o plano de curso. 

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data:    
________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59  aprovado pela portaria Cetec nº 746   de   10-9-2015 

Etec de Carapicuiba 

Código: 144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: Design e Produção Cultural 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicaçao Visual 

Qualificação: AUXILIAR DE PROCESSOS GRÁFICOS 

Componente Curricular: INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS I 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Silvia de Souza Queiroz 

 

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

 Reconhecer as principais linguagens da comunicação visual.  

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

desenvolvimento de um projeto em comunicação visual.  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Influência dos Movimentos Artísticos I                                                                                                          Módulo:1º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
  Selecionar características de estilos 

artísticos que contribuam como fonte de 
informação para o desenvolvimento do 
projeto ou produto de comunicação visual.  
  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Identificar informações sobre estilos 
artísticos que contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de comunicação 
visual.  
  
  
 2.1 Pesquisar informações sobre a história 
da arte.  
  
  
  
  3.1 Identificar referências artísticas e sua 
contribuição dentro de seu contexto histórico.  

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

 Conceito de arte nos contextos históricos:  

• Introdução: primeiras manifestações (Pré- 
História)  

• Antigüidade (Egito, Grécia,  
 Roma,  Paleo-Cristã  e  

Bizantina)  

• Idade Média (Românico e Gótico)  

• Idade  Moderna  
(Renascimento,  
Maneirismo, Barroco  e Rococó)  

• Idade  Contemporânea  
(Neoclássico,  

 Romantismo,  Realismo,  
 Impressionismo  e  Pós- 

Impressionismo)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Influência dos Movimentos Artísticos I                    Módulo I                                                                                           
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

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

 

1. Diferentes  linguagens 
artísticas (desenho, pintura, 
escultura/  modelagem, 
arquitetura, as artes aplicadas ao 
uso cotidiano). 
2. Conceito de arte nos contextos 
históricos 

Avaliação diagnóstica, apresentação do 
componente, bases tecnológicas e relação com as 
competências a serem desenvolvidas. Formas 
avaliativas. 

 
25/07 a 01/08 

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

 

• Introdução: primeiras 
manifestações (Pré- 

História) 
Aula expositiva – Gráfico Histórico da Arte 01/07  a 08/08 

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

 

• Antigüidade (Egito, Grécia,  
Roma. 

Aula expositiva – Gráfico Histórico da Arte até 
Impressionismo. 08/08 a 15/08 
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1.Identificar informações 
sobre estilos artísticos que 
contribuam de forma 
criativa para o projeto ou 
produto de comunicação 
visual.  

 

Paleo-Cristã  - Bizantina 
- Constantinopla. IdMosaicos e 
Iconoclastia.  

Apresentação de pesquisa proposta em aula 
anterior por alunos. 
Aula expositiva ilustrada: slides desde arte 
primitiva – Gráfico Histórico da Arte. 

15/08 a 22 /08    

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

 

Idade Média - Românico e Gótico  
 

Aula expositiva ilustrada: slides até Idade Média. 
Filme recomendado: “O Nome da Rosa” 22 / 08 a 29 / 08 

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

 

Gótico: a igreja cristã – arte, 
arquitetura e política.  

Apresentação de pesquisa proposta em aula 
anterior por alunos. Aula expositiva ilustrada: 
slides. Filme recomendado: “Irmão Sol Irmã Lua” 

29 / 08 a 05/09 

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

 

• Idade  Moderna  
Renascimento e  
Maneirismo – retomada à 
antiguidade clássica greco-
romana 

Apresentação de pesquisa proposta em aula 
anterior por alunos. Aula expositiva ilustrada: 
slides. Elementos de Estilo. Filmes Propostos: 
“Romeu e Julieta”, “Hamlet”, “A Megera Domada”, 
“Agonia e Êxtase”. 

05 / 09 a 12 / 09 
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1. Identificar informações 
sobre estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de 
comunicação visual.  

 

Idade  Moderna - Renascimento, 
Maneirismo, Barroco e Rococó – 
Reforma e Paises Baixos.  

Aula expositiva ilustrada: slides. Elementos de 
Estilo – arte e sociedade. Filme sugerido: 
“Amadeus”, “Moça com Brinco de Pérolas”, “Maria 
Antonieta” e “Les Miserables”. 

 
12 / 09 a 19 / 09 

 

2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico.  

Semana de Design – Stop 
Motion 

Sessão de cinema interdisciplinar com debate – 
professores envolvidos. 

 
19 / 09 a 26/09 

 

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

Rococó - Barroco no Brasil e 
colônias espanholas.  

Aula expositiva ilustrada: slides. Análise das 
colônias católicas e protestantes – arte e política. 
Filmes sugeridos: “Carlota Joaquina”, “Maria 
Antonieta” e “Amadeus” 

 
26 / 09 a 03 / 10 

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

Idade  Contemporânea - 
Neoclassicismo, Romantismo, 
 Realismo e Paisagismo. 
Estilo Vitoriano. 

 

Apresentação de pesquisa proposta em aula 
anterior por alunos. Aula expositiva ilustrada: 
slides. 

 
03 / 10 a 10 / 10 

2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico. 

Impressionismo e tecnologia: uma 
nova forma de ver.  

Pesquisa: elementos de estilo. Filme proposto: 
“Camile Claudel” e “Sonhos de Akira Kurosawa” 

 
10 / 10 a 17/10 
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2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico. 

1. Diferentes  linguagens 
artísticas  
2. Conceito de arte  

Pesquisa e elaboração das pranchas expositivas 
para o gráfico histórico da arte 

 
17 / 10 a 24 / 10 

 

2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico 

1. Diferentes  linguagens 
artísticas  
2. Conceito de arte 

Pesquisa e elaboração das pranchas expositivas 
para o gráfico histórico da arte 

24/ 10 a 31/10 
 

2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico 

1. Diferentes  linguagens 
artísticas  
2. Conceito de arte 

Montagem da Exposição do Gráfico Histórico da 
Arte. 

07/11 a 14/11 
 

2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico 

1. Diferentes  linguagens 
artísticas  
2. Conceito de arte 

Apresentação de Seminários 
14/11 a 21/11 

 

2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico 

1. Diferentes  linguagens 
artísticas  
2. Conceito de arte 

Apresentação de Seminários 
21/11 a 28/11 
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2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico 

1. Diferentes  linguagens 
artísticas  
2. Conceito de arte 

Apresentação de Seminários 
28/11 a 05/12 

 

1. Identificar informações 
sobre estilos artísticos.   
2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3.Identificar referências 
artísticas.  

1. Diferentes  linguagens 
artísticas  
2. Conceito de arte 

Reconsiderações, revisões, auto avaliação e 
recuperação 05/12 a 12/12  

1. Identificar informações 
sobre estilos artísticos.   
2. Pesquisar informações 
sobre a história da arte.   
3.Identificar referências 
artísticas. 

1. Diferentes  linguagens 
artísticas  
2. Conceito de arte 

Sessão de cinema interdisciplinar com debate – 
professores envolvidos. 12/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
 Selecionar características de 

estilos artísticos que 
contribuam como fonte de 
informação para o 
desenvolvimento do projeto ou 
produto de comunicação 
visual.  
  

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

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

 Pesquisa e apresentação oral e 
ilustrativa dos temas propostos em 
aulas anteriores. 

 Relatório de trabalho de campo: 
apresentação fotográfica de 
elementos de estilos retomados no 
contexto atual e visitas a centros 
culturais e museus. 

 Observação direta / Participação: 
presença e interatividade. 

 Seminários 
 Trabalho de elaboração e 

exposição do gráfico Histórico da 
Arte – Pós-Impressionismo à 
Contemporaneidade 

 Autoavaliação 
 

 Pesquisa e apresentação oral e 
ilustrativa dos temas propostos em 
aulas anteriores. 

 Apresentação de relatório de filmes 
e trabalhos de campo: visitas a 
museus e registro fotográfico de 
elementos de estilos retomados no 
contexto atual.   

 Pertinência nas observações e 
colocações em aula.  

 Exposição apresentada e 
Seminários - oral e escrita 

 
 

Quantidade e qualidade de pesquisas 
realizadas. 
Realização de atividades extras, visitas 
a museus, centros culturais, filmes 
assistidos e qualidade dos relatórios 
entregues 
 
Participação em aula com colocações 
pertinentes e contributivas.  
 
Percentual de presença em aula. 
 
Qualidade da exposição: legibilidade e 
assertividade, comunicabilidade. 
 
Qualidade do seminário apresentado – 
oral e escrita.   
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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 

      

Julho 

Projeto “Sou cinéfilo” 

Por meio da avaliação diagnóstica, 
propor aos alunos filmes 
contextualizados dos períodos em 
lacuna e relatório dos mesmos.    

Os filmes propostos já 
estão providenciados e 
disponibilizados na 
biblioteca 

Semana de Recepção / 
Palestras 

Agosto  
 Projeto “Conhecer meu 
patrimônio”: propostas de 
visitas e atividades culturais na 
cidade e região   

 Propor Aluno Monitor para 
auxiliar nas pesquisas 
imagéticas nas aulas e 
colegas com baixo 
desempenho. 

 Pesquisa de sites, 
exposições, eventos p/a 
propostas de atividades e 
imagens p/a inserir nos 
slides 

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 

 Visita ao MASP – Exposição 
Toulouse Lautrec      

 Sessão de cinema com 
filme interdisciplinar – com 
observações e análises 
feitas pelos professores 
envolvidos. 

08/9 – Escola aberta / Sábado 
letivo 
18/09 a 22/9  – Semana da 
Animação   
23/9 - Sábado letivo Primavera 
do Saber 

Outubro 

  

 Propor aos alunos exposições 
contextualizadas dos períodos em 
lacuna e relatório das mesmas. 

 Apresentação das 
pesquisas de campo feitas 
pelos alunos 

 Pesquisa de sites, 
exposições, eventos p/a 
propostas de atividades e 
imagens p/a inserir nos 
slides 

07/10 – Conselho intermediário 
21/10 - Reunião pedagógica 
31/10 – Reunião de cursos 

Novembro 
  
 
   

Elaboração e Exposição do 
Gráfico Histórico da Arte 
nas dependências da Etec.   

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro 

Projeto “Sou cinéfilo”   

 Sessão de cinema com 
filme interdisciplinar – com 
observações e análises 
feitas pelos professores 
envolvidos.  

18/12 - Reunião de Conselho 
20/12 - Reunião de 
planejamento  
Análise dos projetos de TCC 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Sites de arte e artistas, filmes selecionados e livros de História da Arte existentes na Biblioteca e 
os citados na Apostila de História da Arte. 
Arte Colonial: Barroco e Rococo - do Século 16 ao 18. Tirapeli 
Descobrindo a História da Arte. PROENÇA, Graça 
Pequena História da Arte. Pietro Maria 

 
  

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

Visitas técnicas a museus e centros culturais: Masp – Toulouse Lautrec.  
Elaboração das pranchas do Gráfico Histórico da Arte, integrando 1ºs e 2ºs módulos e demais 
cursos do eixo. 
Exposição do Gráfico Histórico da Arte. 
 
  

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
As aulas iniciam-se com a avaliação diagnóstica e, aos alunos que apresentem lacunas serão 
propostos filmes que abordem os assuntos em questão, seguido de relatório, que pode ser 
conjunto, estimulando a análise e discussão conjunta. As orientações de pesquisa serão mais 
extensas, abrangendo conhecimentos que já deveriam ser dominados. Havendo o aluno 
monitor, este poderá auxiliar esses alunos com observações e orientações cabíveis. 
  

IX – Identificação: 

Nome do professor: Silvia de Souza Queiroz 

Assinatura:                                                                                        Data: 
  

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
XI– Replanejamento 

 
 

 
 


