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Plano de Curso nº 209        aprovado pela portaria Cetec nº148               de 09/10/12

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia

Qualificação: Assistente de Produção de Trabalhos em Multimídia

Componente Curricular: Planejamento do trabalho de conclusão de curso em Multimídia

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5

Professor: Aline Sgarlata 

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

Identificar tendências na comunicação multimídia.

Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologias envolvidas no 

desenvolvimento do projeto.

Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 

mercado.

Selecionar processos em multimídia.

Avaliar ideias ou conceitos propostos.

Configurar ideias em diferentes suportes multimídia.
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Definir metodologia de desenvolvimento do projeto.

Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo.

Identificar o problema. 

Elaborar proposta orçamentária. 

Experimentar ideias.

Pesquisar literatura específica da área. 

Realizar pesquisas de mercado. 

Ser cordial em suas relações interpessoais.

Manter-se atualizado profissionalmente. 

Captar os objetivos do cliente.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Planejamento do Trabalho de conclusão de curso em Multimídia                           Módulo: II

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1.

2.

Analisar  dados  e  informações  obtidas
de pesquisas empíricas e bibliográficas.

Propor  soluções  parametrizadas  por
viabilidade  técnica  e  econômica  aos
problemas  identificados  no  âmbito  da
área profissional.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

Identificar demandas e situações-problema 
no âmbito da área profissional. 

Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto 
em estudo. 

Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos. 

Constituir amostras para pesquisas técnicas 
e científicas, de forma criteriosa e explicitada.

Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 

Consultar Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao projeto. 

Registrar as etapas do trabalho. 

Organizar os dados obtidos na forma de 
textos, planilhas, gráficos e esquemas.

1.

2.

3.

4.

Estudo do cenário da área profissional: 
• características do setor: 
o macro e micro regiões 
• avanços tecnológicos; 
• ciclo de vida do setor; 
• demandas e tendências futuras da 
área profissional; 

• identificação de lacunas (demandas 
não atendidas plenamente) e de 
situações-problema do setor 

Identificação e definição de 
temas para o TCC: 
• análise das propostas de temas 
segundo os critérios: 
o pertinência; 
o relevância; 
o viabilidade 

Definição do cronograma de trabalho 

Técnicas de pesquisa: 
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• documentação indireta: 
o pesquisa documental; 
o pesquisa bibliográfica 

• técnicas de fichamento de obras 
técnicas e científicas; 

• documentação direta: 
o pesquisa de campo; 
o pesquisa de laboratório; 
o observação; 
o entrevista; 
o questionário 

• técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo: 
o questionários; 
o entrevistas; 
o formulários, etc. 

5. Problematização 

6. Construção de hipóteses

7. Objetivos: 
• geral e específicos (Para quê? e Para 
quem?) 

8. Justificativa (Por quê?)
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo:

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

--- ---

Aula  expositivo-dialogada,  com  uso  de
recursos audiovisuais.

Apresentação  de  alunos  e  professores  -
Dinâmicas para conhecimento mútuo.

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

Apresentação das atividades pedagógicas 
que serão desenvolvidas no decorrer do 
semestre.  

06/02 a 10/02/17
(1 aula)
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1.1  Identificar  demandas  e
situações-problema  no
âmbito da área profissional. 

Competência 1

1. Estudo  do  cenário  da área
profissional: 
• características do setor: 
o macro e micro regiões 
• avanços tecnológicos; 
• ciclo de vida do setor; 
•  demandas  e  tendências
futuras da área profissional; 

Aula  em  laboratório,  expositivo-dialogada,
com uso de recursos audiovisuais.
 
Objetivo  -  Identificar  o  cenário  da  área
profissional  e  compreender  etapas  do
processo criativo.

Proposta  para  2,5h/a:  Apresentação  de
pesquisas de mercado que apresentam dados
do setor multimídia.
Debate  sobre  os  avanços  tecnológicos  do
setor.
Exibição de modelos de projetos de TCC já
realizados  por  alunos  da  Etec  para  serem
usados como referência.

Proposta  para  2,5  h/a:  Conceituação  de
criatividade  e  como  pode-se  desenvolver  o
processo criativo.
Definição dos itens que compõe o projeto de
pesquisa de PTCC (Relatório Técnico).

Exercício  1  -  Desenvolvimento  da
criatividade e autoconfiança.
Desenvolver  um  diálogo  de  duas  páginas
sobre um tema pré-selecionado e apresentar
o diálogo para a sala.

13/02 a 24/02/17
(2 aulas)
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1.2  Identificar  fontes  de
pesquisa sobre o objeto em
estudo. 

2.1  Consultar  Legislação,
Normas  e  Regulamentos
relativos ao projeto. 

Competência 1

1. Identificação  de  lacunas
(demandas  não  atendidas
plenamente)  e  de  situações-
problema do setor.

2. Identificação e definição de 
temas para o TCC: 
•  análise  das  propostas  de
temas segundo os critérios: 
o pertinência; 
o relevância; 
o viabilidade 

Aula  em  laboratório,  expositivo-dialogada,
com uso de recursos audiovisuais.
 
Objetivo - Reconhecer o cenário multimídia
com  suas  demandas  e  possibilidades  e
delimitar o tema de trabalho de conclusão
de curso.

Proposta  para  2,5  h/a: Panorama  atual  de
Mídias:  Cinema,  Rádio,  TV,  Internet  -
Diferenças  entre  as  formas  de  consumo
Multimídia,  Crossmídia  e  Transmídia.
Características  básicas  de  produção cultural
em cada uma dessas mídias.

Proposta para 2,5 h/a:  Análise  do cenário e
identificação de lacunas e melhores opções a
serem preenchidas com os projetos.
Definição e delimitação do tema.

Proposta  para  2,5  h/a:  Identificar  quais  as
fontes de ideias comuns e como buscá-las. 
Apresentação dos temas escolhidos por cada
equipe de PTCC.

Exercício  2  -  Debate  crítico  sobre  temas
dos projetos de PTCC.
Cada grupo apresenta seu tema, enquanto os
demais  levantam  possíveis  problemas,
oferecem  sugestões  e  discutem  as
possibilidades  de  realização  dos  projetos,
segundo a relevância e viabilidade.

27/02/ a 10/03/16
(3 aulas)
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1.2  Identificar  fontes  de
pesquisa sobre o objeto em
estudo. 

Competência 1

1. Estudo  do  cenário  da área
profissional.

Visita Técnica
 
Objetivo - Expandir o repertório cultural.

Proposta para 2,5 h/a: Visita técnica 

Exercício  3  -  (Atividade  de  recuperação
paralela 1) Relatório de visita.
Elaborar relatório que trace a relação entre a
arte e a produção de conteúdo multimídia.

13/03 a 17/03/17
(1 aula)
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1.3  Elaborar  instrumentos
de  pesquisa  para
desenvolvimento  de
projetos. 

. 

Competência 2

4. Técnicas de pesquisa: 

• documentação indireta: 
o pesquisa documental; 
o pesquisa bibliográfica 

•  técnicas  de  fichamento  de
obras técnicas e científicas; 

5. Problematização. 

6. Construção de hipóteses.

Aula  em  laboratório,  expositivo-dialogada,
com uso de recursos audiovisuais.
 
Objetivo  -  Conceituação  básica  sobre
metodologia da pesquisa científica.

Proposta  para  2,5  h/a:  Introdução  a
normatização  de  pesquisas  científicas:
Problematização e Hipóteses.
Conceituação sobre as principais técnicas de
pesquisa.

Proposta para 2,5 h/a: Iniciar a conceituação
sobre  a  "Revisão  de  literatura",
desenvolvimento  de  base  teórica  de
sustentação/ análise do estudo, definição das
categorias centrais da investigação.

Exercício  4  -  Elaboração  da  "Revisão  de
Literatura"  .
Levantamento  bibliográfico  para  a
compreensão  e  explicitação  de  teorias  e
categorias  relacionadas  ao  objeto  de
investigação identificado.

20/03 a 31/03/17
(2 aulas)
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1.4 Constituir amostras para
pesquisas  técnicas  e
científicas,  de  forma
criteriosa e explicitada

Competência 2

7. Objetivos: 
•  geral  e  específicos  (Para
quê? e Para quem?) 

8. Justificativa (Por quê?)

Aula  em  laboratório,  expositivo-dialogada,
com uso de recursos audiovisuais.
 
Objetivo  -  Desenvolver  os  aspectos  de
metodologia da pesquisa científica.

Proposta  para  2,5  h/a:  Definir  e  elaborar  a
redação dos objetivos gerais e específicos do
projeto de pesquisa para TCC.

Exercício  5  -  Elaboração  de  canal
midiático.
Cada  equipe  deve  criar  uma  página  no
facebook para iniciar o relacionamento com o
público sobre seus projetos de TCC. A página
deve ter atualização semanal,  a partir dessa
data.

Proposta para 2,5 h/a: Definição metodológica
para elaboração de introdução e justificativa
do projeto, usando como exemplo projetos já
elaborados e bibliografias indicadas.

Proposta  para  2,5  h/a:  Elaboração  de
Referencial  teórico  e  criação  de  painel
semântico  para  o  projeto  de  pesquisa  de
TCC. 

Exercício  6  -  Entrega  parcial  de  itens  de
PTCC:  Problematização,  Hipóteses,
Objetivos, Introdução e Justificativa.  

03/04 a 21/04/17
 (3 aulas)
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1.5  Aplicar  instrumentos  de
pesquisa de campo

Competência 2

4. • técnicas de estruturação de
instrumentos  de  pesquisa  de
campo: 
o questionários; 
o entrevistas; 
o formulários, etc

Aula  em  laboratório,  expositivo-dialogada,
com uso de recursos audiovisuais.
 
Objetivo  -  Elaborar  instrumentos  de
pesquisa de campo.

Proposta  para  2,5  h/a:  Elaboração  de
pesquisa de campo por meio de questionários
e entrevistas, para ser aplicada a 50 pessoas.

Proposta para 5,0 h/a: Análise dos dados da
pesquisa  de  campo  aplicada  na  semana
anterior e adequação de conteúdos com base
nas respostas apresentadas por ela.

Exercício  7  (Atividade  de  recuperação
paralela 2) Elaboração de Mapa Mental.
Cada equipe deve criar um mapa mental que
relacione toda a  pesquisa realizada em seu
projeto.

24/04 a 12/05/17
(3 aulas)
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2.2  Registrar  as  etapas  do
trabalho. 

2.3  Organizar  os  dados
obtidos na forma de textos,
planilhas,  gráficos  e
esquemas.

Competência 2

3. Definição do cronograma de
trabalho 

4. Técnicas de pesquisa

Aula  em  laboratório,  expositivo-dialogada,
com uso de recursos audiovisuais.
 
Objetivo  -  Organização  e  registro
adequado  das  etapas  do  projeto  de
pesquisa.

Proposta para 2,5 h/a: Pesquisar no mercado
projetos e produtos similares ao que o aluno
pretende  realizar  para  fazer  uma  análise
crítica dos mesmo. 

Proposta  para  5,0  h/a:  Conceituação  da
produção de Cronograma de trabalho e sobre
a elaboração de um orçamento para o projeto,
a fim de visualizar qual o preço de mercado
do projeto.

Proposta para 2,5 h/a: Normas da ABNT para
formatação  de  projetos,  sumário,  citações,
referências e outras. Finalização dos projetos
de  pesquisa  e  preparação  para  banca  de
validação.

Exercício  8  -  Entrega  parcial  de  itens  do
PTCC - Fase 2.
Referencial teórico e análise de projetos 
 similares,  metodologia,  pesquisa  de campo
tabulada,  cronograma  de  trabalho  e
orçamento.

15/05 a 09/06/17
(4 aulas)
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--- ---

Aula  em  laboratório,  expositivo-dialogada,
com uso de recursos audiovisuais.
 
Objetivo - Avaliar projeto de PTCC

Exercício 9 - Banca de validação de PTCC:
Proposta  para  2,5  h/a:  Três  professores
participantes,  objetivando  sanar  todas  as
dúvidas e finalizar o semestre com todos os
projetos entregues de maneira adequada.

Proposta para 2,5 h/a: Correção de possíveis
apontamentos da banca de validação.

12/06 a 23/06/17
(2 aulas)

--- ---

Objetivo  -  Proporcionar  formas  de
recuperação paralela.

Exercício  10  (Atividade  de  recuperação
paralela 3) Avaliação escrita.
Proposta  para  2,5  h/a:  Avaliação  por
competências  com  questões  alternativas  e
dissertativas  sobre  o  conteúdo  aplicado  no
decorrer do semestre.

26/06 a 30/06/17
(1 aula)
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1.  Analisar  dados  e
informações  obtidas  de
pesquisas  empíricas  e
bibliográficas. 

2.  Propor  soluções
parametrizadas  por

Exercício  1  -  Avaliação  escrita.
Desenvolver  duas  páginas  de  um
diálogo com tema pré-estabelecido.

Exercício 2 - Debate.
Debate  em  sala  de  aula  com
apresentação  dos  temas
selecionados por cada grupo.

Exercício 3 - Relatório de visita.
(Recuperação paralela 1)
Elaboração  de  relatório  de  visita
técnica com o tema: Relação entre
a arte  e  a  produção  de  conteúdo
multimídia.

Exercício  4  -  Avaliação  escrita.
Elaboração  da  "Revisão  de
Literatura".  Levantamento

Exercício 1 - Avaliação escrita.
Participação;  Criatividade;
Atendimento as normas solicitadas.

Exercício 2 - Debate.
Participação;  Coerência;
Organização.

Exercício 3 - Relatório de visita.
Coerência  e  coesão  textual;
Cumprimento  de  prazo;
Atendimento ao padrão solicitado.

Exercício 4 - Avaliação escrita.
Cumprimento  de  prazo;
Atendimentos as normas da ABNT;

Exercício 1 - Avaliação escrita.
Entregar,  no  prazo  determinado
duas  páginas  de  diálogo  escritas
individualmente  e  posteriormente,
apresentá-las ao restante da sala.

Exercício 2 - Debate.
Participar  do  debate  em  sala,
apresentando  seu  tema  e
comentando  e  sugerindo  ao  tema
dos demais.

Exercício 3 - Relatório de visita.
Ir  a  visita  técnica,  elaborar  e
entregar  no  prazo  solicitado  um
relatório  técnico  sobre   o  tema
solicitado.

Exercício 4 - Avaliação escrita.
Elaborar  e  entregar,  o  prazo
solicitado a "Revisão de literatura"

1
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viabilidade  técnica  e
econômica  aos  problemas
identificados  no  âmbito  da
área profissional.

bibliográfico para a compreensão e
explicitação de teorias e categorias
relacionadas  ao  objeto  de
investigação identificado.

Exercício  5  -  Criação  de  canal
midiático.
Cada equipe deve criar uma página
no  facebook  para  iniciar  o
relacionamento  com  o  público
sobre seus projetos de TCC.

Exercício 6 -  Entrega parcial  de
itens de PTCC - parte 1. 
Entrega,  devidamente  formatada
dos  seguintes  itens:
Problematização,  Hipóteses,
Objetivos,  Introdução  e
Justificativa.  

Exercício 7 - Elaboração de Mapa
Mental. 
(Recuperação paralela 2).
Cada  equipe  deve  elaborar  um
mapa  mental  contendo  todo  o
assunto da pesquisa realizada.

Exercício 8 -  Entrega parcial  de
itens do PTCC - parte 2.

Organização; Coerência.

Exercício  5  -  Criação  de  canal
midiático.
Organização;  Criatividade;
Atualização  constante  da  página;
Coerência;  Uso  correto  da
linguagem; Participação.

Exercício 6 -  Entrega parcial  de
itens de PTCC - parte 1. 
Cumprimento  de  prazos;
Atendimento  as normas da ABNT;
Organização.  Uso  correto  da
linguagem;  Coerência  e  coesão
textual.

Exercício 7 - Elaboração de Mapa
Mental. 
Organização;  Criatividade;
Habilidade em resolver problemas;
Atendimento as normas.

Exercício 8 -  Entrega parcial  de
itens do PTCC - parte 2.

adequada para o tema selecionado.

Exercício  5  -  Criação  de  canal
midiático.
Criar  e  atualizar  a  página  no
facebook  com  informações
relacionadas ao projeto de TCC.

Exercício 6 -  Entrega parcial  de
itens de PTCC - parte 1. 
Entregar  formatado  e  no  prazo
solicitado os itens mencionados do
projeto de pesquisa de TCC.

Exercício 7 - Elaboração de Mapa
Mental. 
Criar  e  entregar  o  mapa  mental
sobre a pesquisa realizada para o
projeto de pesquisa.

Exercício 8 -  Entrega parcial  de
itens do PTCC - parte 2.
Entregar  formatado  e  no  prazo
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Entrega,  devidamente  formatada
dos  seguintes  itens:  Referencial
teórico  e  análise  de  projetos
similares, metodologia, pesquisa de
campo  tabulada,  cronograma  de
trabalho e orçamento.

Exercício 9 - Banca de validação
de PTCC.
Avaliação  dos  projetos
apresentados pelos grupos por um
grupo de três professores.

Exercício 10 -  Avaliação escrita.
(Recuperação paralela 3).
Avaliação  com  questões
alternativas  e  dissertativas  sobre
conteúdo apresentado no decorrer
do semestre.

Cumprimento  de  prazos;
Atendimento  as normas da ABNT;
Organização.  Uso  correto  da
linguagem;  Coerência  e  coesão
textual.

Exercício 9 - Banca de validação
de PTCC.
Participação;  Pontualidade;
Organização;  Cumprimento  de
atividades individuais;  Atendimento
as  normas.  Coerência  verbal  e
textual.

Exercício 10 - Avaliação escrita.
Coerência;  Relacionamento  de
ideias  baseado  no  conteúdo
apresentado  no  semestre;  Uso
correto da linguagem.

solicitado os itens mencionados do
projeto de pesquisa de TCC.

Exercício 9 - Banca de validação
de PTCC.
Participar  da  banca  de  validação
ativamente e defender seu projeto
de TCC.

Exercício 10 - Avaliação escrita.
Responder  corretamente  as
questões  da  avaliação  de  acordo
com  conteúdo  apresentado  no
semestre.
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações

voltados à redução
da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro

Organização das 
palestras com ex-
alunos, recepção 
aos alunos

Observação de 
indícios de 
desmotivação

Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização 
de recuperação contínua 
dessas lacunas  

 Acompanhamentos de 
alunos com dificuldades
serão informados e 
acompanhados pela 
coordenação de curso 
e orientação 
educacional.

Março
 Organização de 
visitas técnicas

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas

Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas

 Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem

Participação em 
reuniões de curso 

Abril
 Organização de 
visitas técnicas
 

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas

Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 

 
Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas

Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem 

 Acompanhamentos de 
alunos com dificuldades
serão informados e 
acompanhados pela 
coordenação de curso 
e orientação 
educacional.
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dúvidas e dificuldades

Maio

 

  Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas

Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas

 Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem

Participação em 
reuniões de curso 

Junho

 

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas

Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades
 

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas

 Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem

 Acompanhamentos de 
alunos com dificuldades
serão informados e 
acompanhados pela 
coordenação de curso 
e orientação 
educacional.

Julho
 

 

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas  

Participação em 
reuniões de curso 

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

Apostila do professor;
Apresentação de sites, blogs e vídeos relacionados à produção de projetos em Multimídia.

Bibliografia básica:

GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5º edição. Atlas. 2010 
MARTINO, Luis M. S. Teoria da comunicação. 4º edição. Petrópolis: Vozes. 2013
MARCONI, Marina de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia científica. 7º edição.
2010

Bibliografia complementar:

CARBONI, Guilherme C. O Direito de Autor na Multimídia. Quartier Latin. 
HOLSINGER, Erik. Como Funciona a Multimídia.Quark do Brasil Ltda.
MELLO, José Guimarães. Dicionário Multimídia. Arte e Ciência.
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: Conceitos e Aplicações. Editora LTC.
THALMANN, Daniel. Mundos Virtuais e Multimídia.Editora

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

O Componente de PTCC irá auxiliar no desenvolvimento dos projetos interdisciplinares do 
módulo 2 a serem definidos posteriormente em reuniões de curso.

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Indicação de leituras complementares e análise das mesmas;

Produção de trabalhos de pesquisa;

Realização de exercícios individuais;
Realização das atividades de recuperação paralela 1,  2 e 3,  descritas no plano de trabalho
docente.

IX – Identificação:

Nome do professor: Aline Sgarlata

Assinatura:                                                                                        Data: 14/02/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:
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Administração Central
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Após análise do plano apresentado baseado nas bases tecnológicas e competências do curso
aprovo a utilização do plano de trabalho proposto pelos professores no primeiro semestre de
2017. 

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

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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Plano de Curso nº 209        aprovado pela portaria Cetec nº148               de 09/10/12

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia

Qualificação: Assistente de Produção de Trabalhos em Multimídia

Componente Curricular: Processos Multimídia

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5

Professor: Aline Sgarlata e Lilian Amatucci Gazoti

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

Identificar tendências na comunicação multimídia.

Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologias envolvidas no 

desenvolvimento do projeto.

Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 

mercado.

Selecionar processos em multimídia.

Avaliar ideias ou conceitos propostos.

Configurar ideias em diferentes suportes multimídia.
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Definir metodologia de desenvolvimento do projeto.

Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo.

Identificar o problema. 

Elaborar proposta orçamentária. 

Experimentar ideias.

Pesquisar literatura específica da área. 

Realizar pesquisas de mercado. 

Ser cordial em suas relações interpessoais.

Manter-se atualizado profissionalmente. 

Captar os objetivos do cliente.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Processos Multimídia                           Módulo: II

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas

1.

2.

3.

Correlacionar linguagens nos processos de
criação  e  gestão  de  atividades
multiplataforma. 

Analisar as possibilidades de utilização de
mídias  diferenciadas  de  acordo  com  o
projeto estabelecido.

Articular  propostas  de  concepção  e
produção de projetos de multimídia.

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Identificar  os  vários  aspectos  da  visão
multiplataforma. 

Realizar as escolhas adequadas, identificando as
melhores  opções  de  aplicação  de  plataformas
referentes ao projeto.

Pesquisar  os  diferentes  princípios  e  teorias  na
área de Multimeios. 

Realizar  escolhas  adequadas  de  mídias  para  o
projeto  e  fazer  as  articulações  e
encaminhamentos  em  opções  de  suportes
diferentes. 

Utilizar  as técnicas de produção adequadas em
mídias  diferentes  aplicadas  ao  projeto  de
comunicação. 

Utilizar  métodos  de  análise  da  área  da
Comunicação e Multimídia. 

Identificar as ferramentas e técnicas utilizadas no
processo  de  desenvolvimento  de  projetos
multimídia. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Princípios  e  teorias  dos  processos
multiplataforma

Princípios do design multimeios 

Organização,  detalhamento e  planejamento
de projetos multimídia 

Trabalho de pós-produção em áudio e vídeo
 
Tratamento de projetos em meios virtuais 

Organização de imagens e composição para
material impresso

Articulação  de  multiplataformas  dentro  do
projeto
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3.1

3.2

Realizar proposta de tratamento e edição de som
e  imagem,  de  comunicação  visual,  em  meios
virtuais e convencionais.
 
Utilizar  procedimentos  de  registro  para  o
tratamento e edição de áudio e vídeo.
Criar  projetos  de  comunicação  em  diversos
suportes.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Processos Multimídia                                   Módulo: II

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

--- ---

Aula  expositivo-dialogada,  com  uso  de  recursos
audiovisuais.

Apresentação de alunos e professores - Dinâmicas
para conhecimento mútuo.

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

Apresentação das atividades pedagógicas que 
serão desenvolvidas no decorrer do semestre.  

1ª aula – 08/02
( 06/02 a 10/02 )

2,5 h/a

1.1. Identificar os vários
aspectos da visão
multiplataforma.

1. Princípios e teorias dos
processos multiplataforma

Aula  expositivo-dialogada,  com  uso  de  recursos
audiovisuais.

Abordagem / Conceituação de processo: o que é ?
Impacto  na  operação  da  empresa  /  Etapas  e
Objetivos num projeto

Atividade prática em grupo

2ª aula – 15/02
( 13/02 a 17/02 )

2,5 h/a
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1.1. Identificar os vários
aspectos da visão
multiplataforma.

1. Princípios e teorias dos
processos multiplataforma

Aula  expositivo-dialogada,  com  uso  de  recursos
audiovisuais.
Conceituação  da  visão  multiplataforma  no
mercado atual

3ª aula – 22/02
( 20/02 a 24/02 )

2,5 h/a

1.1. Identificar os vários
aspectos da visão
multiplataforma.

1. Princípios e teorias dos
processos multiplataforma

Apresentação  do  vídeo  “Oráculos  Digitais”  –
Martha Gabriel / Contextualização da Web

Atividade:  Relacionar  pontos  importantes
abordados  no  vídeo  que  são  aplicáveis  em
projetos multiplataforma

4ª aula – 22/02
( 20/02 a 24/02 )

2,5 h/a

1.2. Identificar os vários 
aspectos da visão 
multiplataforma.

1.Princípios  e  teorias  dos
processos multiplataforma

1.2.  Realizar  as  escolhas
adequadas,  identificando  as
melhores  opções  de
aplicação  de  plataformas
referentes ao projeto

Aula  expositivo-dialogada,  com  uso  de  recursos
audiovisuais.
Conceituação  de  processo  /  planejamento  em
projetos multiplataforma

Atividade prática de acordo com roteiro fornecido
pelo professor

5ª aula
( 27/02 a 03/03 )

2,5 h/a

2.1. Pesquisar os diferentes 
princípios e teorias na área de 
Multimeios.

2. Princípios do design multimeios
Aula  expositivo-dialogada,  com  uso  de  recursos
audiovisuais.
Conceitos básicos de design

6ª aula
( 27/02 a 03/03 )

2,5 h/a

2.1. Pesquisar os diferentes 
princípios e teorias na área de 
Multimeios.

2. Princípios do design multimeios

Aula prática em laboratório
Desenvolvimento  de  proposta  segundo  roteiro
fornecido pelo professor

7ª aula
( 06/03 a 10/03 )

2,5 h/a
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2.2.  Realizar  escolhas
adequadas  de  mídias  para  o
projeto e fazer as articulações
e  encaminhamentos  em
opções de suportes diferentes.
2.3.  Utilizar  as  técnicas  de
produção  adequadas  em
mídias diferentes aplicadas ao
projeto de comunicação. 
2.4. Utilizar métodos de análise
da  área  da  Comunicação  e
Multimídia. 
2.5.  Identificar  as  ferramentas
e  técnicas  utilizadas  no
processo  de  desenvolvimento
de projetos multimídia.

3.  Organização,  detalhamento  e
planejamento  de  projetos
multimídia

3. Organização, detalhamento e planejamento de
projetos multimídia 

8ª aula
( 27/02 a 03/03 )

2,5 h/a

2.2, 2.3, 2.4 e 2.5
2. Organização,  detalhamento e

planejamento  de  projetos
multimídia

Aula prática – proposta de atividade com base no
conteúdo apresentado na aula passada.

Divisão  dos  alunos  em  grupos  /  escolha  da
plataforma a ser desenvolvida no projeto

Planejamento e mapeamento dos processos para
execução do projeto

9ª aula
( 13/03 a 17/03 )

2,5 h/a

2.2, 2.3, 2.4 e 2.5

3. Organização,  detalhamento e
planejamento  de  projetos
multimídia

Desenvolvimento do projeto / Apresentação 
e Feedback

10ª aula
( 27/03 a 31/03 )

5,0 h/a
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3.1. Realizar  proposta  de
tratamento  e  edição  de
som  e  imagem,  de
comunicação  visual,  em
meios  virtuais  e
convencionais. 

3.2.  Utilizar  procedimentos  de
registro  para  o  tratamento  e
edição de áudio e vídeo. 

3.3.  Criar  projetos  de
comunicação  em  diversos
suportes.

4. Trabalho de pós-produção em
áudio e vídeo

 5. Tratamento de projetos em
meios virtuais

Aula  expositivo-dialogada,  com  uso  de  recursos
audiovisuais.

Proposta  de  Atividade  de  acordo  com  roteiro
entregue pelo professor

11ª aula 
( 17/04 a 21/04 )

2,5 h/a

3.1, 3.2 e 3.3

4. Trabalho de pós-produção em
áudio e vídeo

 5. Tratamento de projetos em
meios virtuais

Apresentação  dos  trabalhos  desenvolvidos  pelos
alunos  com  base  no  conteúdo  apresentado  na
aula anterior

12ª aula 
( 03/04 a 07/04 )

2,5 h/a

XX XX
Visita Técnica ao Jornal O Estado de S. Paulo 13ª aula 

( 10/04 a 14/04 )
2,5 h/a

2.2.  Realizar  escolhas
adequadas  de  mídias  para  o
projeto e fazer as articulações
e  encaminhamentos  em
opções de suportes diferentes.
2.3.  Utilizar  as  técnicas  de
produção  adequadas  em
mídias diferentes aplicadas ao
projeto de comunicação

6.  Organização  de  imagens  e
composição  para  material
impresso

Aula  expositivo-dialogada,  com  uso  de  recursos
audiovisuais.

Comparação do meio físico e meio digital
Diferenças  no  planejamento,  desenvolvimento  e
divulgação do material

14ª aula 
( 24/04 a 28/04 )

2,5 h/a
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Todas
7. Articulação de multiplataformas 
dentro do projeto

Desenvolvimento de projeto Interdisciplinar
15ª aula

( 01/05 a 05/05 )
2,5 h/a

Todas
7. Articulação de multiplataformas 
dentro do projeto

Apresentação do projeto Interdisciplinar
16ª aula

( 08/05 a 12/05 )
2,5 h/a

2.2.  Realizar  escolhas
adequadas  de  mídias  para  o
projeto e fazer as articulações
e  encaminhamentos  em
opções de suportes diferentes.
2.3.  Utilizar  as  técnicas  de
produção  adequadas  em
mídias diferentes aplicadas ao
projeto de comunicação

6.  Organização  de  imagens  e
composição  para  material
impresso

Aula  expositivo-dialogada,  com  uso  de  recursos
audiovisuais.

Comparação do meio físico e meio digital
Diferenças  no  planejamento,  desenvolvimento  e
divulgação do material

17ª aula
( 22/05 a 26/05 )

2,5 h/a

Todas
7. Articulação de multiplataformas
dentro do projeto

Desenvolvimento de projeto interdisciplinar / bases
tecnológicas aplicadas

18ª aula
( 29/05 a 02/06 )

2,5 h/a

Todas
7. Articulação de multiplataformas

dentro do projeto
Desenvolvimento de projeto interdisciplinar / bases
tecnológicas aplicadas

19ª aula
( 05/06 a 09/06 )

2,5 h/a

Todas
7. Articulação de multiplataformas

dentro do projeto
Desenvolvimento de projeto interdisciplinar / bases
tecnológicas aplicadas

20ª aula
(12/06 a 16/06 )

2,5 h/a
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Todas
7. Articulação de multiplataformas

dentro do projeto
Desenvolvimento de projeto interdisciplinar / bases
tecnológicas aplicadas

21ª aula
(26/06 a 30/06 )

2,5 h/a

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Correlacionar linguagens nos
processos de criação e gestão 
de atividades multiplataforma. 
 
 
2. Analisar as possibilidades de 
utilização de mídias 
diferenciadas de acordo com o 
projeto estabelecido. 

 
3. Articular propostas de 
concepção e produção de 
projetos de multimídia.

Discussões em equipe

Assiduidade

Observação direta

Estudo de caso

Trabalhos em grupo

Dissertações reflexivas

Atividades analíticas 

Autoavaliação

Atividades reflexivas

Assiduidade

Embasamento conceitual

Apropriação do tema

Coerência

Interesse

Assimilação do conteúdo

Cooperação

Execução das atividades

Participação efetiva

Domínio  dos  conceitos  e  aplicação
prática na vida pessoal e profissional. 

Demonstração de criatividade; domínio
de conceitos. 

Utilização adequada dos conteúdos. 

Incorporação  de  práticas  no  seu
cotidiano.

1

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



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro
Preenchimento do mapa de

empatia e atividades
diagnóstico

Não se aplica
Continuo 

atividade aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Planejamento

Março
Preenchimento do mapa de

empatia e atividades
diagnóstico

Não se aplica
Continuo 

atividade aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Planejamento

Abril
Preenchimento do mapa de

empatia e atividades
diagnóstico

Não se aplica
Continuo 

atividade aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Planejamento

Maio
Preenchimento do mapa de

empatia e atividades
diagnóstico

Não se aplica
Continuo 

atividade aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Planejamento

Junho
Preenchimento do mapa de

empatia e atividades
diagnóstico

Não se aplica
Continuo 

atividade aula-aula
Continuo atividade

aula-aula
Planejamento

Julho
Preenchimento do mapa de

empatia e atividades
diagnóstico

Não se aplica
Continuo 

atividade aula-aula
Continuo atividade

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

Apostila do professor;
Apresentação de sites, blogs e vídeos relacionados à produção de projetos em Multimídia.

Bibliografia básica:

GABRIEL, Martha – Marketing na Era Digital – Conceitos, Plataformas e Estratégias . Novatec
TORRES, Claudio – A Bíblia do Marketing Digital. Novatec
REED, Joel – Marketing Eletrônico. Thonson
BACH, Marco – As Imagens em Sites Institucionais. Annris

Bibliografia complementar:

CARBONI, Guilherme C. O Direito de Autor na Multimídia. Quartier Latin. 
HOLSINGER, Erik. Como Funciona a Multimídia.Quark do Brasil Ltda.
MELLO, José Guimarães. Dicionário Multimídia. Arte e Ciência.
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: Conceitos e Aplicações. Editora LTC.
THALMANN, Daniel. Mundos Virtuais e Multimídia.Editora.
JENKINS, HENRY, Cultura da Convergência. 2ª ed. São Paulo: Aleph, 2009
BERTOMEU, João Vicente Cegato, Criação Visual e Multimídia – São Paulo: Cengage Learning, 2010

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

O Componente de Processos Multimídia irá auxiliar no desenvolvimento dos projetos interdisciplinares do
módulo II.

VIII  –  Estratégias  de  Recuperação  Contínua  (para  alunos  com  baixo
rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Indicação de leituras complementares e análise das mesmas;

Produção de trabalhos de pesquisa;

Realização de exercícios individuais;

Realização das atividades de recuperação contínua 1 e 2 descritas no plano de trabalho docente.

IX – Identificação:

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/16

IX – Identificação:
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Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti

Assinatura:                                                                                        Data: 

X – Parecer do Coordenador de Curso:

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

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

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento
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Plano de Curso nº 53                 aprovado pela portaria Cetec nº  86         de 19/04/11

Etec de Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MULTIMÍDIIA

Qualificação: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE TRABALHOS EM  MULTIMÍDIA

Componente Curricular: Linguagem da Web

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0

Professor: Adeilson Toledo Torres.

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
Adaptar-se as atividades pertinentes à área profissional; 
Ser capaz de organizar o tempo na realização de projetos; 
Desenvolver e finalizar projetos ou produtos de multimídia; 
Planejar um projeto de conclusão de curso de acordo com as expectativas do mercado. 
Identificar tendências na comunicação multimídia. 
Fechar arquivos para visualização.
Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologias envolvidas no desenvolvimento do 
projeto. 
Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no mercado. 
Selecionar processos em multimídia. 

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

Plano de Trabalho Docente – 2017

Ensino Técnico



II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Linguagem da Web  Módulo: II

Competências Habilidades Bases Tecnológicas
1. Criar ambientes virtuais de 
aprendizagem. 
2. Planejar sistemas de comércio 
eletrônico. 

3. Criar meios de comunicação e 
editoração eletrônicas. 

1. Utilizar ferramentas da Internet para fins
pedagógicos. 
2.1. Identificar técnicas na construção de 
sites que incluam comércio eletrônico. 
2.2. Aplicar sistemas de comércio 
eletrônico adequados aos projetos. 
2.3. Construir sites de comércio eletrônico.

3.1. Aplicar meios de comunicação e 
editoração para criação de revistas 
eletrônicas, homepages, blogs, fóruns, 
wikis. 

1. Ambientes virtuais de aprendizagem: Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) 
2. Ambientes colaborativos 
3. Práticas de E-Learning 
4. Intrabusiness, governo eletrônico, B2B, B2C 
5. Comércio móvel 
6. Mecanismos de comércio eletrônico 
7. Criação, montagem e publicação de conteúdos eletrônicos 

8. Programações para Web (DreamWeaver, XHTML, 
Javascript, PHP, CSS) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Linguagem da Web  Módulo: II

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

Todas Todas Aula inaugural. Aula expositiva dinâmica. 03/02

Todas Todas
Apresentação pessoal, bases tecnológicas e critérios de 
avaliação. 10/02

2.1 7 e 8
Introdução a HTML (versão e marcações básicas)
Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 17/02

2.1 7 e 8

Exercício de criação e navegação básicas de páginas 
estáticas em HTML
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 24/02

2.1 7 e 8

Organização de pastas e apresentação da interface do 
DreamWeaver
Inserção de imagens, links relativos e absolutos (HTML)
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 03/03

2.1 7 e 8

Revisão de conteúdos
Introdução a CSS
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 10/03

2.1 7 e 8

Exercício utilizando CSS e HTML
(estruturação tableless)
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 17/03
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2.1 7 e 8

Finalizando exercício utilizando CSS e HTML
(estruturação tableless)
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 24/03

2.1 7 e 8
Introdução ao Bootstrap
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 31/03

2.1 7 e 8
Estruturação com Bootstrap e customização de tema.
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 07/04

2.1 7 e 8 Paixão de Cristo (não letivo) 14/04

2.1 7 e 8 Tiradentes (não letivo) 21/04

2.1 7 e 8
Exercício de desenvolvimento em Bootstrap
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 28/04

1, 2.1, 2.3 e 2.3 1, 2 e 6

Conhecendo códigos abertos (CMS)
Moodle, Wordpress, Joomla
E apis para comercío virtual (como pagseguro)
Aula prática utilizando projetor, internet e 
instrumentalizando alunos. 05/05

1, 2.1, 2.3 e 2.3 1, 2 e 6

Desenvolvimento utilizando Wordpress, HTML e CSS 
(parte 01)
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 12/05

1, 2.1, 2.3 e 2.3 1, 2 e 6

Desenvolvimento utilizando Wordpress, HTML e CSS 
(parte 02)
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 19/05

1, 2.1, 2.3 e 2.3 1, 2 e 6
Publicando site em Wordpress (exercício)
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 26/05
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1, 2.1, 2.3 e 2.3 1, 2 e 6
Customizando códigos para e-commerce
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 02/06

Todas Todas Projeto Interdisciplinar (início) 09/06

Corpus Cristi (não letivo) 16/06

Todas Todas Projeto Interdisciplinar (revisões) 23/06

Todas Todas
Entrega de atividades recuperação paralelas.
Revisão de projetos interdisciplinares. 30/06
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos de

Avaliação
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Criar ambientes virtuais de 
aprendizagem. 
2. Planejar sistemas de comércio 
eletrônico. 
3. Criar meios de comunicação e 
editoração eletrônicas. 

Exercícios práticos
Participação em sala de aula
Trabalho em equipe

Domínio técnico
Assiduidade
Participação em sala de aula
Disciplina
Pontualidade nos prazos 

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

V – Plano de atividades docentes*

Atividades
Previstas

Projetos e Ações
voltados à redução da

Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em reuniões
com Coordenador de

Curso e/ou previstas em
Calendário Escolar

Fevereiro Observação de indícios 
de desmotivação
Apresentação das 
oportunidades de 
trabalho do profissional 
de Multimídia
Apresentação de como 

 Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades
Incentivo ao grupo para apoiar 
o conhecimento coletivo, 
observando se os colegas de 

 Apresentar critérios e 
bases tecnológicas 
utilizadas para cada 
avaliação.
Apresentar os 
trabalhos 
individualmente, dando

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

Os temas de projetos 
interdisciplinares serão 
planejados junto ao corpo 
docente em reuniões de 
planejamento.
Os acompanhamentos de 
alunos com dificuldades 

Março

Abril

Maio

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



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Junho

Julho

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

Apostilas de Dreamweaver oficiais disponibilizadas pela Adobe e apostilas distribuídas gratuitamente pela 
web.
Sites citados nas aulas: http://www.w3schools.com e http://aprenderphp.com.br/
Canais do youtube recomendados: https://www.youtube.com/channel/UCrWvhVmt0Qac3HgsjQK62FQ
Curso em vídeo com Gustava Guanabara.

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

Os professores deste componente irão integrar os conteúdos, fazendo referência aos softwares 
apresentados e suas convergências. 
Será desenvolvido um projeto interdisciplinar com o objetivo de propôs um projeto integrador, com tema a 
ser definido pelo corpo docente, na reunião de planejamento.

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

IX – Identificação:

Nome do professor: Adeilson Toledo Torres 

Assinatura:                                                                                        Data:

X – Parecer do Coordenador de Curso:

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

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

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

XI– Replanejamento

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2017
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Plano de Curso nº 53                 aprovado pela portaria Cetec nº  86         de 19/04/11

Etec de Carapicuíba

Código: 144 Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MULTIMÍDIIA

Qualificação: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE TRABALHOS EM MULTIMÍDIA

Componente Curricular: Marketing para Web

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5

Professor: Adeilson Toledo Torres 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
Adaptar-se as atividades pertinentes à área profissional; 
Ser capaz de organizar o tempo na realização de projetos; 
Desenvolver e finalizar projetos ou produtos de multimídia; 
Identificar tendências na comunicação multimídia. 
Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo. 
Identificar o problema. 
Elaborar proposta orçamentária. 
Identificar usuário do produto ou público do projeto.  

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

Plano de Trabalho Docente – 2017
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Marketing para Web  Módulo: II

Competências Habilidades Bases Tecnológicas
1. Definir critérios para escolha de 
ferramentas de marketing para uso em 
multimídia. 

2. Detalhar a área de abrangência de 
veiculação de produtos para web. 

3. Criar e desenvolver instrumentos de 
marketing para web. 

4. Desenvolver linhas de comunicação 
adequadas ao perfil de produtos 
veiculados pela web. 

1.1. Utilizar as ferramentas de marketing 
adequadas ao produto na web. 

2.1. Pesquisar público alvo e diretrizes de 
marketing para produtos na web. 

3.1. Realizar campanhas de marketing 
adequadas à linguagem da web. 

4.1. Comunicar-se utilizando a linguagem 
da web. 

4.2. Criar padrões de avaliação de 
resultados e otimizar a prestação de 
serviços pela web. 

1. Teoria de marketing aplicado à web 

2. Estatística aplicada à Internet 

3. Criação publicitária em multimeios 

4. Linguagem e comunicação pela web 

5. Selos de excelência na prestação de serviços (ISO) 

6. Metodologias de planejamento em marketing interativo. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Marketing para Web  Módulo: II

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

Todas Todas
Apresentação pessoal. Aula expositiva dinâmica.
 Apresentação das bases tecnológicas e critérios de 
avaliação. 07/02

Todas Todas

Conceito de marketing (o que é, diferença entre 
publicidade e propaganda)

Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando
alunos. 14/02

1.1 e 2.1 1

Posicionamento estratégico de produto

Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando
alunos. 21/02

Carnaval (não letivo)
28/02

3.1 e 4.1 1 e 4

Marketing pessoal (dicas para conseguir estágio e/ou 
freelances com os conhecimentos já adquiridos no 
curso de multimídia)

Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando
alunos. 07/03

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



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

1.1 e 2.1 1 e 3

Desenvolvimento de produto focado em aplicar os 
conhecimentos de marketing
(5 ps e posicionamento estratégico de produto)

Atividade em grupo, com seminário 14/03

4.2 5 e 6

Direitos autorais na web

Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando
alunos. 21/03

4.2 2

Pesquisas de mercado utilizando ferramentas web

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 28/03

4.2 1 e 2
Cenário mercadológico de e-commerce Brasil e mundo

Aula expositiva utilizando projetor 04/04

Todas Todas Exercício de criação de produto (introdução)
11/04

Todas Todas
Exercício de criação de produto (concepção e 
posicionamento estratégico) 18/04

Todas Todas Exercício de criação de produto (apresentação)
25/04

3.1 e 4.1 2, 4 e 6
Segurança na web: palestra sobre fraudes virtuais

Aula expositiva utilizando projetor. 02/05

3.1 e 4.1 2, 4 e 6

Check-out: Palestra com gerente do site Marisa. 
Importância de se colocar na ótica do cliente
Atividade: questionário sobre palestra.

Aula expositiva utilizando projetor. 09/05
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1.1 e 4.2 1, 2 e 6

Conceitos sobre campanhas com e-mail marketing e 
banner em portais

Aula expositiva utilizando projetor. 16/05

Todas 1, 2, 4 e 6

Introdução a ferramentas de marketing digital Google
Google Analitycs e Google Adsense

Aula expositiva utilizando projetor. 23/05

Todas 1, 2, 4 e 6

Ferramentas de marketing digital Google Adwords e 
Facebook (impulsionando fan-pages)

Aula expositiva utilizando projetor. 30/05

Todas 1, 2, 4 e 6
Exercício de criação de campanha Google

Aula expositiva utilizando projetor. 06/06

Todas Todas Projeto Interdisciplinar
13/06 e 20/06

Todas Todas
Entrega de atividades recuperação paralelas.
Revisão de projetos interdisciplinares. 27/06

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



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Criar ambientes virtuais de 
aprendizagem. 
2. Planejar sistemas de comércio 
eletrônico. 
3. Criar meios de comunicação e 
editoração eletrônicas. 

Exercícios práticos
Participação em sala de aula

Trabalho em equipe

Domínio técnico
Assiduidade

Participação em sala de aula
Disciplina
Pontualidade nos prazos 

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

V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas
Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Fevereiro Observação de indícios de 
desmotivação
Apresentação das oportunidades 
de trabalho do profissional de 
Multimídia

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

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

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

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

Março

Abril

1
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Maio

Junho

Julho

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

Livros: Planejamento de Marketing Digital – André Lima-Cardoso/Daniel O. Salvador/Roberto Simoniades 
– Editora Brasport (epub)
Os 8 Ps do Marketing Digital – Conrado Adolpho – Editora Novatec
A Revolução das Mídias Sociais: Estratégias de Marketing Digital para Você e Sua Empresa Terem 
Sucesso Nas Mídias Sociais – André Telles - Editora M. Books

Sites: https://www.ecommercebrasil.com.br/    e  http://www.ebit.com.br/

Canal no youtube: https://www.youtube.com/user/ecommercebrasil  e   
https://www.youtube.com/user/ChlebaVideos

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

Os professores deste componente irão integrar os conteúdos, fazendo referências aos conhecimentos de 
outros componentes e seus relações com o Marketing digital. 
Será desenvolvido um projeto interdisciplinar com o objetivo de por em prática os conhecimentos 
adquiridos, o tema será definido pelos professores na reunião de planejamento, . O qual este componente 
irá poder sugerir campanhas de marketing digital para o site.

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

IX – Identificação:

Nome do professor: Adeilson Toledo Torres

Assinatura:                                                                                        Data: 

X – Parecer do Coordenador de Curso:

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

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

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

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

https://www.youtube.com/user/ecommercebrasil
http://www.ebit.com.br/
https://www.ecommercebrasil.com.br/


________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administração Central
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

XI– Replanejamento

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



________________________________________________________________________________________
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

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

Etec Carapicuíba

Código: Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia

Qualificação: Assistente de produção de trabalhos em multimídia

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Multimídia II

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0

Professor: Diego Felipe Florença 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
- Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologias envolvidas no 
desenvolvimento do projeto. 
- Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 
mercado. 
- Configurar ideias em diferentes suportes multimídia. 
- Criar, desenvolver e atualizar sites e páginas da Internet.

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

Plano de Trabalho Docente – 2017

Ensino Técnico



II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Multimídia II                           Módulo: II

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Selecionar técnicas de 

reprodução, materiais e 
acabamentos da computação

gráfica.

2. Desenvolver projetos gráficos 
definindo especificidades e 
características próprias.

3. Identificar recursos de softwares
gráficos voltados para web.

1.1 Identificar e utilizar as diferentes
ferramentas gráficas.

2.1 Utilizar técnicas de representação gráfica.

3.1 Utilizar softwares adequados às
especificidades do projeto.

3.2 Operar recursos de softwares gráficos 
voltados para web.

1. Tecnologia de ferramentas gráficas:
função e operacionalidade de cada
ferramenta gráfica

2. Ferramentas da área da computação
gráfica: seleção, zoom, pincel, caneta,
aerógrafo, etc

3. Flash, Fireworks, Director, Silverlight,
Moviemaker
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Multimídia II                           Módulo: II

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

1.1. Identificar e utilizar as  

diferentes ferramentas 
gráficas. 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica 
 

 Apresentação do componente: Bases 

Tecnológicas, Habilidades e 

competências, Propostas e Critérios 

de Avaliação da Disciplina, 

Apresentação do Professor 

Apresentação da disciplina e do 

docente.  
 Apresentação do software Adobe 

Flash;  
 Introdução a animação gráfica 

apresentando vídeos e animações 
digitais produzidos por alunos a 
grandes produtoras. 

09/fev a 23/fev
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1.2. Utilizar técnicas de 
representação gráfica. 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica 

 

• Recursos Extras de Animação: 
Conceitos e Aplicação dos recursos de Mask
(Máscara) e Guide Lines (Guias) em 
animações;  
• Introdução à Animação e Panorama 
da Produção do Mercado: Animação 
Clássica 2D, 3D e Stop-Motion,  
• Princípios de Animação: Os 12 
Princípios de Animação Tradicional (Timing 
and Motion, Anticipation, Squash and 
Stretch, Staging, 
Arcs, Appeal, Solid Drawing, Slow In and 
Out, Follow Thru and Overlapping Action, 
Secondary Action, Exaggeration, Straight 
Ahead and Pose-to-Pose);  
• Identificando os Princípios de 
Animação: Exibição de trechos de 
animações diversas para discussão e 
fixação dos conceitos;   Aplicando os 
Princípios em Flash: 
Exercícios de animação (Boucing Ball, Flying
Birds, Walk Cicle, Lip Sync, Animação 
Complexa etc) em flash, utilizando os 
conceitos e os recursos da ferramenta; 
 

02/mar a 30/mar
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2.1. Utilizar softwares 
adequados às 
especificidades do projeto. 

2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, 
aerógrafo, etc 

Planejamento e Desenvolvimento: Conceitos
e técnicas de Roteiro e Storyboard para o 
desenvolvimento de produções audio-
visuais;  
 

 Produção: Produção de animação (individual 
ou dupla), com duração de 20 a 30 
segundos; Exercícios 

06/abr a 13/abr

2.1. Utilizar softwares 
adequados às 
especificidades do projeto. 

2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, 
aerógrafo, etc 

Planejamento e Desenvolvimento: Conceitos 
e técnicas de Roteiro e Storyboard para o 
desenvolvimento de produções audio-visuais;
Produção: Produção de animação (individual 
ou dupla), com duração de 20 a 30 
segundos; 
Exercícios 
 

20/abr a 27/abr

2.1. Utilizar softwares 
adequados às 
especificidades do projeto. 

2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, 
aerógrafo, etc 

Projeto de construção de aplicativo em Flash 
com portifólio pessoal on-line 
• Definição da linguagem. 
• Coleta do material do portifólio individual. 
• Pesquisa e análise de portifólios digitais. • 

Estudos da Identidade do aplicativo e mapa 
do aplicativo. 

04/mai a 18/mai
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3.1. Operar recursos de 
softwares gráficos voltados 
para web. 

3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker 

Produção de textos para o aplicativo;  
Diagramação do aplicativo em Flash;  
Montagem do aplicativo, criação das 
animações,  Criação de estados de botões e 
interpolações  Montagem do Site em Flash.  
Organização da Biblioteca de imagens e 
inserção de textos.  
Testes de Funcionalidade e navegabilidade - 
Arquitetura de Informação: Detalhamento 
dos conceitos de Usabilidade e Arquitetura de
Informação aplicada à construção de 
interfaces digitais;  
- Planejamento: Criação de layouts 
para Interface Digital (aplicativo portfólio) 
utilizando os conceitos e recursos de 
multimídia e hipermídia;  
- Produção: Programação e publicação
de interface digital, utilizando a ferramenta 
Adobe Flash e os recursos de programação 
da linguagem Action Script 2.0; 

25/mai a 08/jun

3.1. Operar recursos de 
softwares gráficos voltados 
para web. 

3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker 

Projeto Interdisciplinar 15/jun a 29/jun
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

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

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

Indicar as diferentes formas de 
fechamento de arquivo. 

Execução dos exercícios em sala 
de aula. 

Entrega das atividades propostas. 

Agilidade - cumprimento dos 
prazos. 

Comprometimento - entrega dos 
exercícios. 

Organização - material nos pen-
drives. 

Participação - duvidas, 
experimentações e sugestões. 

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

Assiduidade - comparecimento nas 
aulas. 

Execução das atividades em sala 

Entrega das atividades 

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

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

1
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V – Plano de atividades docentes*

Atividades Previstas

Projetos e Ações
voltados à
redução da

Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção
de avaliações

Preparo de
material didático

Participação em
reuniões com

Coordenador de
Curso e/ou previstas

em Calendário
Escolar

Julho X X X

Agosto

Setembro X X X

Outubro X X

Novembro X X X

Dezembro X

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

 
• http://www.bluevertigo.com.ar  
• http://www.sxc.hu  
• http://www.istockphoto.com  
• http://www.guettyimages.com  
• http://www.jupiterimages.com  
• http://www.corbis.com  
• http://www.veer.com  
• http://www.google.com.br/imghp?hl=pt-br&tab=wi  
• Textos de apoio retirados de artigos publicados em revistas de Webdesign:  
• Revista Webdesign  
• Revista Computer Arts  
• Revista W  
• Revista Wide  
• Adobe Photos• Livros:  
htop CS4: classroom in a book: guia oficial de treinamento / Adobe criative Team. Porto Alegre:
Bookman, 2009.  
• Adobe Illustrator CS4: classroom in a book/ Adobe Criative Team. Porto Alegre: Bookman,
2010.  
• Adobe Flash CS5: classroom in a book/ Adobe Criative Team. Porto Alegre: Bookman, 
2011.  
• Lupton, Ellen. Novos fundamentos do Design. São Paulo: Cosac Naify, 2008.  
• Matsushita, Raquel. Fundamentos Gráficos para um design consciente. São Paulo: Musa
Editora, 2011.  
• Robbins, Jennifer Niederst. Aprendendo Webdesign: guia para iniciantes. 3ªed. Porto  
Alegre: Bookman, 2010.  
Apostilas:  

http://www.apostilando.com  
 

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

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

Semana da Animação

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

 Refazer os exercícios propostos em sala;  
 Ler os materiais de apoio indicados;  

 A recuperação é realizada de maneira contínua 
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Administração Central
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IX – Identificação:

Nome do professor: Diego Felipe Florença

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:

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

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

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    

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

Etec Carapicuíba

Código: Município: Carapicuíba

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia

Qualificação: Assistente de produção de trabalhos em multimídia

Componente Curricular: Navegação e Tecnologias da Informação para Web

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0

Professor: Diego Felipe Florença 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse
componente curricular.
Adaptar-se as atividades pertinentes à área profissional;
Ser capaz de organizar o tempo na realização de projetos;
Desenvolver e finalizar projetos ou produtos de multimídia;
Planejar um projeto de conclusão de curso de acordo com as expectativas do mercado.
Identificar tendências na comunicação multimídia.
Adaptar-se as atividades pertinentes à área profissional;
Ser capaz de organizar o tempo na realização de projetos;
Desenvolver e finalizar projetos ou produtos de multimídia;
Planejar um projeto de conclusão de curso de acordo com as expectativas do 
mercado.
Identificar tendências na comunicação multimídia.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Multimídia II                           Módulo: II

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Gerenciar e garantir a integridade de 
informações.
2. Criar instrumentos de navegabilidade
para web.
3. Analisar as características dos meios
físicos disponíveis e as técnicas de 
transmissão de dados.
4. Analisar serviços e funções dos 
servidores de rede.
5. Identificar os sistemas operacionais 
de redes.

1.1. Utilizar técnicas e critérios de segurança 
de informação.
1.2. Identificar capacidade de gerenciamento 
de tráfego de informações.
2. Identificar possibilidades de navegação na 
web de modo intuitivo.
3. Identificar o fluxo das informações 
conforme as políticas de acesso do ambiente 
em uso.
4. Realizar testes de tráfego de informações.
5. Utilizar os sistemas operacionais de redes 
que se adequam ao projeto de web.

1. Arquitetura da Informação: conceitos 
e aplicações.
2. Tipos de sistemas operacionais e 
redes
3. Protocolos de comunicação
4. Meios de transmissão
5. Especificações e configurações de 
servidores de redes
6. Modelagem da Navegação: 
navegação, orientação, estrutura da 
navegação, fases do projeto de 
navegação, esquemas de navegação
7. Modelagem da Interface: conteúdo e 
organização da interface
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Multimídia II                           Módulo: II

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês

Todas Todas Apresentação pessoal. Aula expositiva dinâmica. 07/fev

Todas Todas Apresentação das bases tecnológicas e critérios de 

avaliação.

14/fev

2, 4 e 5 2 e 6 - Introdução a projeto web (etapas de projeto)

- Tipos de sistemas operacionais e redes

(parte 01)

Aula expositiva utilizando projetor.

21/fev a 28/fev

2, 4 e 5 2 e 6 -Criação de wireframe em papel

-Tipos de sistemas operacionais e redes (parte 02)

Aula expositiva utilizando projetor.

07/mar a 14/mar

2, 4 e 5 2, 6 e 7 - Introdução a criação de interface (utilizando 

software gráfico Illustrator e Photoshop)

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos.

- Tipos de sistemas operacionais e redes (parte 03)

Aula expositiva utilizando projetor.

21/mar a 28/mar
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2, 4 e 5 2 e 7 - Introdução a criação de interface (utilizando 

software gráfico Illustrator e Photoshop)

Exercício de fixação

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos.

- Protocolos de comunicação Aula expositiva 

utilizando projetor.

04/abr a 11/abr

2, 4 e 5 2 e 7 - Introdução a criação de interface (utilizando 

software gráfico Illustrator e Photoshop)

Exercício de fixação entrega

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos.

- Especificações e configurações de servidores de 

redes

Aula expositiva utilizando projetor.

18/abr a 25/abr

1, 2, 3 e 4 1, 3 e 6 - Testes que devem ser feitos no desenvolvimento 

de um site

- Meios de transmissão

Aula expositiva utilizando projetor.

02/mai

2, 3 e 4 1, 6 e 7 - Introdução a Wordpress (utilizando framework 

para gerenciar conteúdos)

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos.

- Cronograma de projeto

Aula expositiva utilizando projetor.

09/mai
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2, 3 e 4 1, 6 e 7 - Customizando temas no wordpress.

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos.

- Cronograma de projeto (exercício)

Aula expositiva utilizando projetor.

16/mai

2, 3 e 4 1, 6 e 7 - Recursos do Wordpress (apis, plug-ins, etc.)

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos.

- Cronograma de projeto (exercício)

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos

23/mai

2, 3 e 4 1, 6 e 7 - Recursos do Wordpress (apis, plug-ins, etc.)

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos.

- Criação de cronograma para interdisciplinar, 

divisão de tarefas para projeto.

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos.

30/mai

2, 3 e 4 1, 6 e 7 - Otimização de imagens para web

- Gerenciamento de conteúdos para Interdisciplinar

Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 

alunos.

06/jun

Todas Todas Projeto Interdisciplinar 13/jun a 27/jun
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Competência
Instrumento(s) e Procedimentos

de Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

Criar ambientes virtuais de 
aprendizagem.

Planejar sistemas de comércio 
eletrônico.

Criar meios de comunicação e 
editoração eletrônicas.

Exercícios práticos

Participação em sala de aula

Trabalho em equipe

Domínio técnico

Assiduidade

Participação em sala de aula

Disciplina

Pontualidade nos prazos

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

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 X X X

Agosto

Setembro X X X

Outubro X X

Novembro X X X

Dezembro X

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

Livros:
Não Me Faça Pensar – Steve Krug – Editora Alta Books
e-Usabilidade - Ricardo Rodrigues Nunes – Editora LTC
Ergonomia e usabilidade – Walter Cybis – Editora Novatec
Sites citados nas aulas: Inspiração para criação de interface: http://abduzeedo.com/,
http://tympanus.net/codrops/, https://www.behance.net/ e https://br.pinterest.com/
Canais do youtube recomendados:
https://www.youtube.com/channel/UCgAsVG-z07z58gBqfeM6_OA
UX Academy.

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

Os professores deste componente irão integrar os conteúdos, fazendo referência aos conteúdos
apresentados em outros componentes e suas convergências.
Será desenvolvido um projeto interdisciplinar com o objetivo de propôs um novo site para a
ETEC Carapicuiba, o qual este componente irá centralizar o projeto, acompanhando as etapas e
gerenciar o desenvolvimento.

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

 Refazer os exercícios propostos em sala;  

 Ler os materiais de apoio indicados;  
 A recuperação é realizada de maneira contínua 

IX – Identificação:

Nome do professor: Diego Felipe Florença

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:

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

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

                                                                                                                      Data: 02/03/2016  

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico    
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XI– Replanejamento
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