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Plano de Curso nº 59   aprovado pela portaria Cetec nº 15 de 07 / 01 / 2009 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E 
DIGITAL 

Módulo: III 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. 

 - Desenvolver projetos ou produtos de comunicação visual;  
 - Desenvolver identidade visual: sinalização de ambientes e papelaria;  

- Aplicar técnicas de computação gráfica;  
- Desenvolver soluções técnicas e tecnológicas para projeto/produto de comunicação visual;  
- Criar ambientes temáticos e estéticos;  
- Dialogar com diferentes públicos;  
- Domínio técnico.  
- Conhecimento artístico e estético;  
- Desenhar e ilustrar por meio de computação gráfica; 

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

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico e Digital                           Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1 Identificar a tecnologia adequada para 

o tratamento gráfico. 
1 Detectar características gráficas de uso nos 

diferentes softwares. 
 

1 Conceito de multimídia na comunicação 
visual e finalização de projetos. 

2 Criar recursos que possibilitem 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 

2 Executar projetos de forma funcional quanto 
à imagem e tecnologia. 

2 Princípios de construção de sites 

3 Indicar recursos para a ampliação de 
meios de informação. 

3 Pesquisar produtos e técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

3 Conceitos e princípios de animações. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico e Digital                          Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 

BOAS VINDAS: Bases Tecnológicas, Habilidades 
e Competências, Propostas e Critérios de 
Avaliação da Disciplina, Apresentação do 
Professor; 

24/07 a 28/07 

3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
- Internet: Histórico, Evolução, Redes, Web 1.0 e 
Web 2.0; 
- Projetando Interfaces Digitais: Conceitos de 
Interatividade, Usabilidade, Navegabilidade, 
Acessibilidade, Não-linearidade, Processamento e 
Síntese; 
- Introdução aos conceitos básicos do HTML 5 - 
Tag, estrutura do conteúdo 
Exercício: Criar uma página simples utilizando 
HTML 

31/07 a 04/08 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
- Link, Imagens, Vídeo, outros recursos multimídia, 
tabelas e listas. 
Exercício: Incluir imagens, Vídeos e Links no site 
desenvolvido na aula anterior 

07/08 a 11/08 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
Trabalho em Dupla 
Desenvolver hotsite sobre um filme, série ou livro 
que contenha textos, imagens, links, vídeos 
tabelas e listas. 

14/08 a 18/08 

2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
- Introdução dos conceitos básicos do CSS 
Exercício: Aplicar regras do CSS ao website 
desenvolvido no trabalho em dupla. 

21/08 a 25/08 

2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
- Upload de arquivos para servidores online, 
domínio, registro. Instruções para colocar um site 
na internet. 
Exercício: Subir um site simples para um servidor 
online. 

28/08 a 01/09 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Arquitetura de Informação 
- Arquitetura: Detalhamento dos conceitos de 
Usabilidade e Arquitetura de Informação aplicada 
à construção de interfaces digitais; 
- Wireframe: Conceito de wireframes no 
desenvolvimento de interfaces; 
- Layout: Resoluções, tipos e conceitos de criação 
de layouts; 
Exercício: Em duplas, escolher um site e criar a 
arquitetura e o wireframe; 

04/09 a 06/09 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 

Arquitetura de Informação 
Photoshop: 
- E-mail Marketing, principais vantagens e 
desvantagens; Boas práticas de desenvolvimento. 
Atividade: Criar, em duplas, um layout para e-mail 
marketing 

11/09 a 15/09 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais - Produção 
Aplicação dos conceitos 
Trabalho Individual: Criar a arquitetura de 
informação, o wireframe e o layout de uma 
interface digital. O tema é de livre escolha; 

18/09 a 22/09 

  Semana de Animação  18/09 a 22/09 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta 
- Interface e Toolbar; 
- Painéis: Stage (Palco), Timeline (Linha do 
Tempo), Library (Biblioteca), Properties 
(Propriedades); 
Atividades: Interpolações de Forma (shape), 
Clássica (classic) e Movimento (motion); 

25/09 a 29/09 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta 
Princípios de Interpolação (Tween): Definição e 
Aplicação da técnica de Tween no Flash versus 
Animação Tradicional 2D (Keyframes e In-between 
frames); 
Exercício: Labirinto  – Os alunos criam uma 
animação auxiliando o personagem a sair do 
labirinto. 
Conceito: Princípios de animação – Timing, 
Stretch and Squatch, Slow In and Out; 

02/10 a 06/10 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta 
- Símbolos: Conceitos de Símbolo, 
Reaproveitamento de Símbolos, Tamanho de 
Arquivo Físico, Arquivos de Autoria versus 
Arquivos de Publicação na Web; 
Conceito: Animação complexa (múltiplos layers); 
Manipulação de âncoras; 
Exercício: Criar animação de um pássaro voando; 
Conceito: Animação com símbolos e 
reaproveitamento. 
Exercício: Recriar a animação anterior (pássaro) 
com animação de símbolos e reaproveitamento; 

09/10 a 11/10 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash 
Fundamentos da ferramenta 
- Simbolos: Tipos de símbolos (gráfico, movieclip e 
botão); 
- Máscaras e Linhas Guias 
- Exercício: Explorar os símbolos em animações 
simples criando uma animação com guia e mask; 

16/10 a 20/10 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash 
Trabalho em grupo 
Desenvolver uma animação em stop motion com 
fotos ou desenhos utilizando o Adobe Flash com 
recursos de áudio 

23/10 a 01/11 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

TCC e RECUPERAÇÃO PARALELA 
Auxilio na produção do TCC. 
Atendimento aos alunos com dificuldades na 
finalização de peças. 
Recuperação contínua 

06/11 a 08/12 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Revisão dos conteúdos / Encerramento do 
semestre. 

11/12 a 15/12 

3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 

BOAS VINDAS: Bases Tecnológicas, Habilidades 
e Competências, Propostas e Critérios de 
Avaliação da Disciplina, Apresentação do 
Professor;  
Aula em laboratório 

24/07 a 28/07 
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3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
- Internet: Histórico, Evolução, Redes, Web 1.0 e 
Web 2.0; 
- Projetando Interfaces Digitais: Conceitos de 
Interatividade, Usabilidade, Navegabilidade, 
Acessibilidade, Não-linearidade, Processamento e 
Síntese; 
- Introdução aos conceitos básicos do HTML 5 - 
Tag, estrutura do conteúdo 
Exercício: Criar uma página simples utilizando 
HTML.  
Aula em laboratório 

31/07 a 04/08 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
- Link, Imagens, Vídeo, outros recursos multimídia, 
tabelas e listas. 
Exercício: Incluir imagens, Vídeos e Links no site 
desenvolvido na aula anterior.  
Aula em laboratório 

07/08 a 11/08 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
Trabalho em Dupla 
Desenvolver hotsite sobre um filme, série ou livro 
que contenha textos, imagens, links, vídeos 
tabelas e listas.  
Aula em laboratório 

14/08 a 18/08 

2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
- Introdução dos conceitos básicos do CSS 
Exercício: Aplicar regras do CSS ao website 
desenvolvido no trabalho em dupla.  
Aula em laboratório 

21/08 a 25/08 
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2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais e Internet 
- Upload de arquivos para servidores online, 
domínio, registro. Instruções para colocar um site 
na internet. 
Exercício: Subir um site simples para um servidor 
online.  
Aula em laboratório 

28/08 a 01/09 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Arquitetura de Informação 
- Arquitetura: Detalhamento dos conceitos de 
Usabilidade e Arquitetura de Informação aplicada 
à construção de interfaces digitais; 
- Wireframe: Conceito de wireframes no 
desenvolvimento de interfaces; 
- Layout: Resoluções, tipos e conceitos de criação 
de layouts; 
Exercício: Em duplas, escolher um site e criar a 
arquitetura e o wireframe;  
Aula em laboratório 

04/09 a 06/09 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 

Arquitetura de Informação 
Photoshop: 
- E-mail Marketing, principais vantagens e 
desvantagens; Boas práticas de desenvolvimento. 
Atividade: Criar, em duplas, um layout para e-mail 
marketing.  
Aula em laboratório 

11/09 a 15/09 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 

Interfaces Digitais - Produção 
Aplicação dos conceitos 
Trabalho Individual: Criar a arquitetura de 
informação, o wireframe e o layout de uma 
interface digital. O tema é de livre escolha;  
Aula em laboratório 

18/09 a 22/09 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta 
- Interface e Toolbar; 
- Painéis: Stage (Palco), Timeline (Linha do 
Tempo), Library (Biblioteca), Properties 
(Propriedades); 
Atividades: Interpolações de Forma (shape), 
Clássica (classic) e Movimento (motion);  
Aula em laboratório 

25/09 a 29/09 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta 
Princípios de Interpolação (Tween): Definição e 
Aplicação da técnica de Tween no Flash versus 
Animação Tradicional 2D (Keyframes e In-between 
frames); 
Exercício: Labirinto  – Os alunos criam uma 
animação auxiliando o personagem a sair do 
labirinto. 
Conceito: Princípios de animação – Timing, 
Stretch and Squatch, Slow In and Out;  
Aula em laboratório 

02/10 a 06/10 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash: Fundamentos da ferramenta 
- Símbolos: Conceitos de Símbolo, 
Reaproveitamento de Símbolos, Tamanho de 
Arquivo Físico, Arquivos de Autoria versus 
Arquivos de Publicação na Web; 
Conceito: Animação complexa (múltiplos layers); 
Manipulação de âncoras; 
Exercício: Criar animação de um pássaro voando; 
Conceito: Animação com símbolos e 
reaproveitamento. 
Exercício: Recriar a animação anterior (pássaro) 
com animação de símbolos e reaproveitamento;  
Aula em laboratório 

09/10 a 11/10 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash 
Fundamentos da ferramenta 
- Simbolos: Tipos de símbolos (gráfico, movieclip e 
botão); 
- Máscaras e Linhas Guias 
- Exercício: Explorar os símbolos em animações 
simples criando uma animação com guia e mask;  
Aula em laboratório 

16/10 a 20/10 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Adobe Flash 
Trabalho em grupo 
Desenvolver uma animação em stop motion com 
fotos ou desenhos utilizando o Adobe Flash com 
recursos de áudio.  
Aula em laboratório 

23/10 a 01/11 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

TCC e RECUPERAÇÃO PARALELA 
Auxilio na produção do TCC. 
Atendimento aos alunos com dificuldades na 
finalização de peças. 
Recuperação contínua.  
Aula em laboratório 

06/11 a 08/12 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto 

1. Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 
3. Conceitos e princípios de 
animações. 

Revisão dos conteúdos / Encerramento do 
semestre. 
Aula em laboratório 

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 

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 – durante e depois da 
produção do material  
 
Participação - duvidas, 
experimentações e sugestões.  
 
Concentração - qualidade no resultado 
dos exercícios. 
 
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.  
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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 
 

Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação 

de atividades extraclasse 

Preparação de 
atividades; 

Produção de 
material para 

auxílio 
nas atividades 

Semana de Recepção / 
Palestras 

Agosto 
 

Replanejamento de trabalhos 
junto aos alunos com 

defasagem de aprendizagem 
e/ou excesso de faltas 

Desenvolvimento do site em 
HTML  

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 

Identificação e 
acompanhamento de alunos 
com déficit de aprendizagem 

causados por problemas 
extraclasse 

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 

paralela 

Desenvolvimento do site em 
HTML e CSS 

Produção de 
material para 

auxílio 
nas atividades 

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

Outubro 
 

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 

paralela 

Desenvolvimento da 
animação em flash  

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

Novembro 
 

Acompanhamento, junto com 
a coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 

alunos com déficit 

Desenvolvimento da 
animação em flash 

Produção de 
material para 

auxílio 
nas atividades 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e 
TCCs 

Dezembro 

Orientação aos 
alunos com excesso 
de faltas e/ou déficits 

de aprendizagem. 

Acompanhamento, junto com 
a coordenação pedagógica e 
orientação educacional dos 

alunos com déficit 

Auxílio na finalização 
das peças dos projetos 

de TCC 
 

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) 

Photoshop  
Bancos de imagem:  www.freeimages.com | www.bluevertigo.com.ar   
Referências de Tratamento imagem: psd.tutsplus.com | deviantart.com | flickr.com | www.euphoria-
imaging.com | www.amydresser.com | www.asile-paris.com  

 
- Sites/Canais: 
- Flashlearner: http://www.flashlearner.com 
- CG Cookie Concept: https://www.youtube.com/user/conceptcookie 
 

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

- Co-orientação de trabalhos de Conclusão de Curso relacionados a criação de animação e interfaces 

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

- Redação da atividade em sala de aula e/ou extra-classe: O aluno receberá novo prazo para a entrega da 

atividade que será realizada e avaliada etapa por etapa, com acompanhamento e orientações do 

professor. Além disso, será indicada bibliografia complementar para que o aluno possa se aprofundar nos 

temas dos quais apresenta dificuldade. 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Diego Felipe Florença 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2017 
 

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

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec N.º 746, de 10/09/2015 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS NO DESIGN GRÁFICO E 
DIGITAL  

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Maria Fernanda Cintra Ferreira Guimarães dos Santos 

 

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

- Conceituar diferentes tipos de animação de personagens e conhecer as plataformas 
adequadas para a realização e criação desse tipo de trabalho. 

- Identificar projetos relevantes no mercado da animação, do passado e do presente. 

- Dominar ferramentas gráficas que agilizem o processo de criação e consolidação de 
projetos de animação de personagens. 

- Conhecer as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de sites e que compõem a 
construção do ciberespaço. 

- Identificar as diferenças entre o design propriamente dito, como: gráfico e o digital. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular:  Aplicativos informatizados no Design Gráfico e Digital                                                                 Módulo: III                                                  
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Identificar a tecnologia adequada para 
o tratamento gráfico.  
 
Criar recursos que possibilitem 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.  
 
Indicar recursos para a ampliação de 
meios de informação. 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

Detectar características gráficas de uso nos 
diferentes softwares.  
 
Executar projetos de forma funcional quanto 
à imagem e tecnologia.  
 
Pesquisar produtos e técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
 
 
2 
 
3. 

Conceito de multimídia na comunicação 
visual e finalização de projetos. 
 
Princípios de construção de sites.  
 
Conceitos e princípios de Animações. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: Aplicativos informatizados no Design Gráfico e Digital                                                         Módulo: III 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
 
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
 
3. Conceitos e princípios de 
Animações. 

Bloco 1 - Aula introdutória  
Apresentação do software. 
Apresentação do docente. 
Apresentação das Bases Tecnológicas, Habilidades e 
Competências.  
Apresentação dos Critérios de Avaliação e 
Procedimentos Didáticos. 
Introdução:  
- O que é animação de personagens? 
- Alguns relatos da história da animação: desde a pré-
história há indícios da busca do homem em movimentar 
objetos inanimados. Indícios egípcios e gregos. 
- Taumatrópio, fenaquistoscópio, zootrópio, 
praxinoscópio e folioscópio. 
- Persistência retiniana. 
- Stop Motion e animação digital. 
- Disney e Pixar. 
- Animações mais significantes e famosas: pequeno 
Nemo, flowers and trees. Branca de neve o primeiro 
desenho animado totalmente em cores. 
- Estúdios: Max Fleischer, Warner Brós, MGM. 
- Site KhamAcademy – curso de animação da Pixar. 
- Sugestões dadas pelos alunos de filmes de animação. 
- Animações específicas feitas com Adobe Flash 
(mundo canibal, Mônica toy, O surreal mundo de Any 
Malu, etc). 
- Discussão sobre as animações mais conhecidas entre 
os alunos. 
Adobe Flash: aula prática/ Conceitos básicos. 
Área de trabalho, Barra de Propriedades, Barra de 
Ferramentas, Time line. 
Poses chaves e breakdowns. 
Atenuação, Ease in e Ease out. 
Frames por segundo. 
Proposta 1: “Diferenças e semelhanças entre os 
softwares de animação”. 
Proposta 2: “Compreender e interagir com a 
ferramenta intuitivamente, desenvolvendo repertório de 
linguagem visual: gráfica e digital”. 
Objetivos: A) Esclarecer a singularidade do software 
de animação. B) Compreender como a time line é 

25/07 a 01/08 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
 
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
 
3. Conceitos e princípios de 
Animações. 

Bloco 2 – Adobe Flash – Aula Prática 
Exercício 1 -  “Movimentando a bolinha” 
Maneiras de animar no Adobe Flash: a) Animação 
quadro a quadro, b) Interpolação Clássica, c) 
Interpolação de Forma, d) Clipe de Filme (Movie Clip). 
Atalhos (F5, F6, F7, F8, Shift + F5, CTRL + Enter, etc). 
 
Com a bola de basquete, devem ser efetuados 
movimentos utilizando a time line e explorando as 
maneiras de animar a, b e c. 
Percepção de tempo e espaço. 
Criar uma trajetória para um objeto (bola). 
Propriedades da Interpolação.  
 
Bola em vetor (personagem bolinha), efetuar 
movimentos quadro a quadro, levando em conta a 
percepção de movimentações possíveis do objeto. 
 

08/08 a 15/08 
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Exercício 2 -  “Menino Caminhando (quadro a 
quadro)” 
O personagem – posições (frente, ¾, costas), figurino, 
expressões, movimento do corpo humano. 
Antecipação, peso, flexibilidade. 
Frames por segundo. 
Inserir frames em branco. 
 
Exercício 3 -  “Pista de carrinhos com helicoptero” 
Cenário – paisagem, objetos, movimento. 
Colocando áudio – Como inserir som no Adobe Flash. 
Movie Clip ou Clipe de Filme. 
Transformar os objetos em Símbolo. 
Desenhar a pista (cenário) e importar os outros objetos. 
Transformar em um Movie Clip e animar cada objeto 
separadamente. 
A percepção sobre tempo e espaço devem ser 
aplicadas aqui. 
 
Proposta 1: “Introduzir a animação 2D com o software 
Adobe Flash”. 
Proposta 2: “Compreender animação quadro a quadro 
e interpolação”. 
Objetivos: A) Compreender e interagir com a 
ferramenta intuitivamente, desenvolvendo repertório de 
linguagem visual: gráfica e digital. B) Desenvolver e/ou 
alimentar a criatividade, bem como criar possibilidades 
de animação utilizando espaço e tempo. 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
 
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
 
3. Conceitos e princípios de 
Animações. 

Bloco 3 – Adobe Flash – Aula Prática 
Exercício 4 -  “Disco voador” 
Ferramentas de desenho no Flash. 
Ferramentas de desenho no Illustrator. 
Criar símbolos (play) movie cllip F8. 
Trajetória para o disco voador. 
Transparência e Máscara. 
Aplicar Interpolação de forma e movimento. 
Um move clipe dentro de outro. 
Algumas ações no Action Script. 
Som. 
Exercício 5 -  “Ferramenta casca de cebola” 
Cenário animado: sol, montanhas, árvores e caminhada 
de personagem. 
Corridas, saltos e pulos. 
Aceleração e desaceleração. 
Inserir Sons. 
 
Aula teórica sobre: 
Os 12 princípios da Animação, Walt Disney. 
Recursos áudio visuais 
 
Proposta 1: “Realizar os trabalhos propostos em aula e 
construir o próprio conhecimento intuitivamente”. 
Proposta 2: “Aprofundar os conceitos aprendidos sobre 
animação 2D e executá-los no Adobe Flash”. 
Objetivos: A) Compreender o processo de construção 
da animação na time line. B) Introduzir as primeiras 
ferramentas e exercícios. C) Desenvolver capacidade 
criativa na criação de desenhos em 2D, com formas 
geométricas e/ou a mão livre, colorindo e inserindo 
volume. D) Utilizar, se necessário, outros softwares 
para complementar na criação de cenários e 
personagens. 

22/08 a 29/08 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
 
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
 
3. Conceitos e princípios de 
Animações. 

Bloco 4 – Adobe Flash – Aula Prática 
Exercício 6 -  “Ferramenta Bone” 
Estrutura que liga as partes do corpo dos personagens 
e pode agilizar e/ou facilitar o processo de animação. 
Definir cenário e personagem. 
Agrupar e desagrupar objetos. 
Atalhos. 
 
Exercício 7: “Filme: avaliação técnica de uma 
animação a escolha da turma”. 
A animação será selecionada de acordo com o 
conteúdo das aulas (animações mais relevantes) , 
levando em conta produtora, animadores, ilustradores, 
roteiro etc. Depois de assistir as animações, os alunos 
serão convidados a avaliar personagens, cenários etc. 
 
Proposta 1: “Aprofundar o nível de aprendizagem, 
desenvolvendo exercícios mais complexos”. 
Objetivos: A) Identificar a complexidade do exercício e 
elaborar estratégias de resolução de problemas. B) 
Passar para o nível intermediário do software. 

05/09 a 12/09 
 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
 
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
 
3. Conceitos e princípios de 
Animações. 

Exercício 8 – “Semana Técnica” 
Semana da Animação: para o eixo de produção cultural 
e design. 
Os alunos desenvolvem uma animação em stop motion, 
concorrendo a prêmios de melhor projeto. 
Os projetos são desenvolvidos com cunho 
interdisciplinar. 

19/09 
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1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
 
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
 
3. Conceitos e princípios de 
Animações. 

Bloco 5 – Adobe Flash – Aula Prática 
 
Exercício 9 -  “Construção de cenário e animação de 
personagem” 
Em grupo desenvolver animação de personagens de 30 
segundos, aplicando todos os conceitos vistos em aula. 
Roteiro a livre escolha. 
 
Exercício 10: “Filme: avaliação técnica de uma 
animação a escolha da turma”. 
A animação será selecionada de acordo com o 
conteúdo das aulas (animações mais relevantes) , 
levando em conta produtora, animadores, ilustradores, 
roteiro etc. Depois de assistir as animações, os alunos 
serão convidados a avaliar personagens, cenários etc. 
 
Proposta 1: “Finalizar os trabalhos propostos em sala 
de aula”. 
Objetivos: A) Desenvolver uma animação em todas as 
suas etapas de trabalho: roteiro, storyboard, rascunhos, 
desenhos e finalização. 
 

26/09 a 03/10 
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2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 
 

Bloco 6 – Web Design – Aula Prática 
A história da Internet 
Html5 e CSS3.0 
Apresentação dos conceitos de site: ciberespaço, wolrd 
wide, web, W3C, hipertexto (intertextualidade), 
hipermídia (produção hipermidiática), fluxograma, 
wireframe, layout para site, hierarquia visual, arquitetura 
da informação. 
 
Os melhores sites da internet. 
Design Responsivo. 
HTML não é uma programação é linguagem de 
marcação de texto. 
Como estruturar essa linguagem. 
Começando no Notepad ++. 
O que são as <tags>. 
 
Exercício 1 -  “Primeiras tags HTML5” 
A função das <tags> mais importantes. 
 
<!DOCTYPE html> 
 <html lang="pt-br">  
<head>  
<meta charset="utf-8"> 
<title>Maria Fernanda</title> 
</head> 
 <body>  
  <nav>  
  </nav> 
 </body> 
</html> 
 
Exercício 2 -  “Criação do menu” 
Lista numerada e não numerada (li/ul/ol). 
Colocando âncora (<a>). 
O menu dentro da <tag> <nav>. 
Proposta 1: “Compreender a realidade da internet até 
os dias atuais”. 
Proposta 2: “Identificar linguagem HTML de CSS”. 
Objetivos: A) Compreender o processo de construção 
de site. B) Introduzir e compreender as primeiras 
<tags>.  
 

10/10 a 17/10 
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2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 
 

Bloco 7 – Web Design – Aula Prática 
CSS3.0 (stylesheet) – o css e o layout do site. 
Como abrir um “documento” css. 
Vincular um “documento” css a um “documento” html  
Classes e id’s. 
A função das chaves { } 
 
Exercício 3 -  “Formatando o menu no CSS” 
Centralizar, deixar na horizontal ou vertical o menu. 
Colorir. 
Mudar tipografia (família tipográfica, tamanho da fonte). 
Definir espaçamento.  
 
Proposta 1: “Perceber a importância do 
desenvolvimento da web através do HTML5 e CSS3.0 ”. 
Proposta 2: “Identificar linguagem HTML de CSS”. 
Objetivos: A) Compreender o processo de construção 
de site. B) Introduzir e compreender as primeiras 
<tags>. C) Analisar as diferentes maneiras de se 
trabalhar na web.  
 
 

24/10 a 31/10 
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2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 
 

Bloco 8 – Web Design – Aula Prática 
 
Exercício 4 -  “Inserindo box e banner” 
As tags: nav, section, img. 
Inserir uma imagem no HTML (png, jpg) 
Formatar no CSS. 
Flexslider. 
Organizar cada item em pastas. 
 
Exercício 5 -  “Finalizar primeira página web” 
Organizar os links do menu. 
Colocar mapas e formulários. 
Verificar se o site roda em todas plataformas 
(responsivo). 
 
Proposta 1: “Adequar a proposta de site a cada 
necessidade”. 
Objetivos: A) Estruturar a Hierarquia de informação de 
acordo com o público. B) Finalizar a página Home. C) 
Definir conteúdo das demais páginas. 
 
 
 
 

07/11 a 14/11 
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2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
2. Princípios de construção de 
sites. 
 

Bloco 9 – Web Design – Aula Prática 
 
Exercício 6 -  “Modificar Templates e colocar o site 
no ar” 
Templates encontrados na internet e Wordpress. 
A funcionalidade de ferramentas como o Wix. 
Modificar um site já pronto. 
Os blogs. 
Proposta 1: “Conhecer as diversas plataformas de 
construção de site”. 
Proposta 2: “Hospedar sites e registrar nomes online” 
Objetivos: A) Aprender a modificar o HTML e CSS de 
um site disponibilizado na internet. B) Encontrar qual 
ferramenta se adequa ao seu processo de trabalho. 
 
 
 

21/11 a 28/11 
 

1. Detectar características 
gráficas de uso nos diferentes 
softwares.  
 
2. Executar projetos de forma 
funcional quanto à imagem e 
tecnologia.  
 
3. Pesquisar produtos e 
técnicas adequados à 
elaboração do projeto. 

1.Conceito de multimídia na 
comunicação visual e finalização 
de projetos. 
 
2. Princípios de construção de 
sites. 
 
3. Conceitos e princípios de 
Animações. 
 

Bloco 10 – TCC’s – Produção e Finalização 
Aulas cedidas para a produção e finalização de TCC’s. 
O professor ficará disponível para ajudar e orientar, no 
que se refere a sua disciplina de aplicativos, os projetos 
de TCC. 
 
Proposta 1: “Conclusão de projeto pessoal”. 
Proposta 2: “Organização da apresentação e dos 
trabalhos técnicos”. 
Objetivos: A) Orientar, se necessário, as ferramentas 
adequadas para a fechamento de arquivos gráficos e/ou 
digitais. 
 
 
 

05/12 a 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 

 
1.Identificar a tecnologia 
adequada para o tratamento 
gráfico.    
 

- Análise comparativa de evolução 
entre os exercícios;  
- Participação e empenho no 
desenvolvimento pessoal e ajuda aos 
colegas. 
- Análise dos resultados individuais e 
coletivos apresentados; 
 
 

 

- Compreender os processos de 
animação de personagens e cenário; 
- Compreender linguagens de 
hipermídia e hipertexto. 
- Manuseio correto das ferramentas de 
Adobe Flash e aplicação das técnicas 
aprendidas; 
- Assiduidade e Cumprimento dos 
prazos;  
- Participação nas aulas;  
 

- Identificar os software adequados e 
que se destacam no mercado da 
animação de personagens; 
- Domínio das principais ferramentas 
do Adobe Flash. 
- Capacidade de desenvolvimento de 
projetos de animação de personagens; 
- Realização das atividades; 
- Criação de páginas web utilizando as 
principais tags da linguagem HTML5 e 
a formatação CSS3.0 
- Participação e ajuda aos colegas; 
 

2.Criar recursos que 
possibilitem desenvolvimento 
do projeto de comunicação 
visual.   
 

- Aplicação de técnicas e recursos 
adequados aos projetos propostos; 
- Elaboração de Projetos Técnicos; 

- Criatividade e experimentação de 
novas técnicas no processo de 
produção; 
 
- Organização durante o processo 
técnico dos trabalhos; 

- Processo criativo no desenvolvimento 
de ideias e conceitos de comunicação 
através de habilidades técnicas no 
software;  
- Portfólio; 

3. Indicar recursos para a 
ampliação de meios de 
informação. 

- Aplicação de técnicas e recursos 
adequados aos projetos propostos; 
- Elaboração de Projetos Técnicos; 

- Utilizar recursos de hipertexto e 
hipermídia no desenvolvimento de 
projetos web; 

- Desenvolvimento de sites e 
plataformas virtuais; 
- Criatividade no desenvolvimento de 
serviços e produtos para a web; 

                                                           
 



 

________________________________________________________________________________________ 
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 

Apresentação dos softwares e 
ferramentas abordados durante o 
semestre e sua aplicação no mercado de 
trabalho   

Preparo de material para o 
início das aulas. 

Semana de Recepção / Palestras 

Agosto 

 Sábado letivo: Escola Aberta. Escola 
aberta aos pais, amigos e a comunidade, 
para compreenderem o percurso de 
aprendizagem de cada curso.       

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 

  

 Recuperação continuada dos blocos 
1,2 3 e 4 

 Organização e correção do 
Projeto desenvolvido nas 
aulas   

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

Outubro 
  
 
       

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

Novembro 
  
 
       

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro  
  
 
   

 Apresentação de TCC’s 

  

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) 

- Aula prática, exposição de imagens e slides, apresentação de livros e links, exibição de tutoriais em 
vídeo, realização de tutoriais em tempo real em sala de aula com recursos de TV ou Data Show; 
 
Livros 
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Layout. São Paulo: Bookman, 2011. 
ASENSIO, Pablo. Step by step manga. Barcelona: Maomao publications.  
BLAIR, Preston. Cartoon Animation (The Collector's Series). Paperback -1994 
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
FRUTIGER, Adrian. Sinais & Símbolos. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
HELLER, Eva. A psicologia das cores. Como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: 
Gustavo Gili, 2012. 
JOHNSTON, Ollie; THOMAS, Frank. The illusion of life: disney animation.  
LUPTON, Ellen. Pensar com tipos. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 
LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do design. São Paulo: Cosac Naify, 
2008. 
MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração: a manipulação, conversão e fechamento de 
arquivos. São Paulo: Editora Senac, 2011. 
PEDROSA, Israel. Da cor a cor inexistente. São Paulo: Senac, 2009. 
SAMARA, Thimoty. Grid: construção e desconstrução. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
SMITH , Mark Stephen. The Art of Flash Animation: Creative Cartooning. Paperback - 2007 
TSCHICHOLD, Jan. A forma do livro, ensaios sobre tipografia e estética do livro. São Paulo: Editora 
Ateliê, 2007. 
WILLIAMS, Richard. Manual de animação. São Paulo: Senac, 2016. 
WILLIAMS, Richard. The Animator's Survival Kit--Revised Edition: A Manual of Methods, Principles 
and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators. Paperback 2012 
 
 
Sites 
http://animationbackgrounds.blogspot.com.br/ 
http://www.angryanimator.com/word/ 
www.animationmeat.com 
http://www.w3c.br/Home/WebHome 
http://www.flatschart.com/html5/ 
 
Canais de tutoriais 
TastyTuts | Creative tutorials by Gareth  
www.youtube.com/channel/UC64eec0UYHxflyEWgyZOvLA 
Tutorial Master 
https://www.youtube.com/channel/UC64cfFXE8DXSwDyOekJBDmw 
Walter Mattos 
https://www.youtube.com/channel/UCWhgYAMKQe174JTNXnIXnBQ 
MidiasTutoriais 
https://www.youtube.com/channel/UC9ddKORleu0nO4r4X9zt1lA 
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VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

- Participação no desenvolvimento técnico dos TCC’s, orientando na utilização dos softwares para a 
finalização dos projetos. 
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
- Refazer exercícios em sala de aula ou extraclasse com orientação do professor. 
- O aluno receberá novo prazo para a entrega da atividade que será realizada e avaliada etapa por etapa. 
- O professor indicará sites e canais do youtube com tutoriais para complementar a aprendizagem. 
 
Bloco 5: Exercício 9 -  “Construção de cenário e animação de personagem” 
 
Bloco 8: Exercício 5 -  “Finalizar primeira página web” 
  
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Maria Fernanda Cintra Ferreira Guimarães dos Santos 

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 746, de 10/9/2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO   

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professores: Carolina Marielli Barreto  

 

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

 Desenvolver identidade visual, sinalização de ambientes e papelaria. 

 Desenvolver e executar projetos em design gráfico: embalagens, cartazes, folderes, 

displays, linha de papelaria e outros serviços destinados à comunicação visual. 

ATIVIDADES 

A - CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Determinar idéia ou conceito a ser adotado no projeto. 

 Buscar imagens adequadas ao projeto. 

 Desenvolver projetos ou produto de comunicação visual. 

Plano de Trabalho Docente – 2º sem. 2017 

 
Ensino Técnico 
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 Definir padrões de qualidade do produto/projeto de comunicação visual. 

B - PRODUZIR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Aferir padrão de qualidade ao produto/projeto de comunicação visual. 

C - REALIZAR PESQUISAS 

 Desenvolver soluções técnicas e tecnológicas para produto/projeto de comunicação 

 visual. 

D - IDENTIFICAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Propor soluções técnicas e tecnológicas para produto/projeto de comunicação visual. 

 Executar registros gráficos, fotográficos, protótipos e relatórios. 

E - COMERCIALIZAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Contatar clientes diretamente. 

 Produzir de acordo com as demandas do projeto. 

 Utilizar material promocional buscando visibilidade do profissional. 

F - INTERPRETAR AS NECESSIDADES DO CLIENTE 

 Realizar entrevistas com o cliente para definir necessidades funcionais e técnicas. 

 Identificar expectativas e necessidades do cliente. 

G - ATRAIR O CONSUMIDOR 

 Criar ambiente favorável ao consumo. 

 Criar ambientes temáticos e estéticos. 

 Estudar linhas de produto conforme o target do cliente. 

 Montar espaços que destaquem o produto. 

 Destacar atrativos sensoriais na distribuição dos objetos para estimular o consumo. 

H - COMUNICAR-SE 

 Dialogar com diferentes públicos. 

 Desenvolver poder de persuasão. 

I - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

 Domínio técnico. 

 Conhecimento artístico e estético. 

 Flexibilidade no equacionamento de problemas. 

 Ética profissional.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  Desenvolvimento do trabalho de Conclusão de Curso  Módulo III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1. Articular o conhecimento científico e 

tecnológico numa perspectiva interdisciplinar 
 
2. Definir fases de execução de projetos 

com base na natureza e na complexidade das 
atividades. 

 
3. Correlacionar recursos necessários e 

plano de produção. 
 
4. Identificar fontes de recursos 

necessários para o desenvolvimento de projetos. 
 
5. Analisar e acompanhar o 

desenvolvimento do cronograma físico-
financeiro. 

 
6. Avaliar de forma quantitativa e qualitativa 

o desenvolvimento de projetos. 
 
7. Analisar metodologias de gestão da 

qualidade 

1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de serviços técnicos. 

 
2. Classificar os recursos necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 
 
3. Utilizar de modo racional os recursos 

destinados ao projeto. 
 
4. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 

projeto. 
 
5. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 

fluxogramas. 
 
6. Comunicar ideias de forma clara e objetiva por 

meio de textos e explanações orais. 
 
7. Organizar as informações, os textos e os 

dados, conforme formatação definida. 

1. Referencial teórico: pesquisa e compilação 
de dados, produções científicas etc. 

 
2. Construção de conceitos relativos ao tema 

do trabalho: definições, terminologia, simbologia etc. 
 
3. Definição dos procedimentos metodológico. 
 
4. Cronograma de atividades Fluxograma do 

Processo Dimensionamento dos recursos 
necessários  

 
5. Identificação das fontes de recursos 
 
6. Elaboração dos dados de pesquisa: seleção, 

codificação e tabulação 
 
7. Análise dos dados: interpretação, explicação 

e especificação. 
 
8. Técnicas para elaboração de relatórios, 

gráficos, histogramas 
 
9. Sistemas de gerenciamento de projeto 
 
10. Formatação de trabalhos acadêmicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Habilidade Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma 
Dia / Mês 

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

26/07/2017 

1 - Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar 
 
2 - Definir fases de execução de 
projetos com base na natureza e 
na complexidade das atividades. 
 
3 - Correlacionar recursos 
necessários e plano de produção. 
 
4 - Identificar fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
 

1 - Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções científicas 
etc. 
 
3 - Definição dos procedimentos 
metodológico. 
 
4 -Cronograma de atividades Fluxograma do 
Processo Dimensionamento dos recursos 
necessários  
 
9 - Sistemas de gerenciamento de projeto 
 

Revisão do pré-projeto 
 
Realinhamento do projeto 
 
Branding revisão e adequação 
 
Atendimento individual 

02 a 30 /08 
 

 
2 - Definir fases de execução de 
projetos com base na natureza e 
na complexidade das atividades. 
 
3 - Correlacionar recursos 

1 - Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções científicas 
etc. 
 
2 - Construção de conceitos relativos ao 
tema do trabalho: definições, terminologia, 

 

Desenvolvimento do relatório e peças 

gráficas segundo cronogramas 

internos/grupos 

 
 
 
 
 
06 a 13/09 
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necessários e plano de produção. 
 
4 - Identificar fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
5 - Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma 
físico-financeiro. 
 
6 - Avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa o desenvolvimento de 
projetos. 
 
7 - Analisar metodologias de 
gestão da qualidade 

simbologia etc. 
9 - Sistemas de gerenciamento de projeto 
 

 

Atendimento individual 

 

Semana de Animações -  reservado  

1 - Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar 
 
5 - Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma 
físico-financeiro. 
 
6 - Avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa o desenvolvimento de 
projetos. 

5 - Identificação das fontes de recursos 
 
6 - Elaboração dos dados de pesquisa: 
seleção, codificação e tabulação 
 
7 - Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação. 
 
8 - Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas 
 

Desenvolvimento do relatório e peças 

gráficas segundo cronogramas 

internos/grupos 

 

Atendimento individual 

 

25/09 a 01/11 
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7 - Analisar metodologias de 
gestão da qualidade 

9 - Sistemas de gerenciamento de projeto 
 
 
 
 

1 - Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar 
 
6 - Avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa o desenvolvimento de 
projetos. 
 
7 - Analisar metodologias de 
gestão da qualidade  

 
6 - Elaboração dos dados de pesquisa: 
seleção, codificação e tabulação 
 
7 - Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação. 
 
8 - Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas 
 
9 - Sistemas de gerenciamento de projeto 
 
10 - Formatação de trabalhos acadêmicos 
 

Desenvolvimento do relatório e peças 

gráficas segundo cronogramas 

internos/grupos 

 

Atendimento individual 

 

Pré-bancas  

 

08/11 a 06/12 

1 - Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar 
 
6 - Avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa o desenvolvimento de 
projetos. 
 
7 - Analisar metodologias de gestão 
da qualidade 

10 - Formatação de trabalhos acadêmicos 
 

Feira de TCC 

 
 
 
13/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. . Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar 

 
2. Definir fases de execução 

de projetos com base na natureza 
e na complexidade das atividades. 

 
3. Correlacionar recursos 

necessários e plano de produção. 
 
4. Identificar fontes de 

recursos necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 

 
5. Analisar e acompanhar o 

desenvolvimento do cronograma 
físico-financeiro. 

 
6. Avaliar de forma 

quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos. 

 
7. Analisar metodologias de 

gestão da qualidade 

- Frequência, assiduidade e 

pontualidade. 

 

- Cumprimento dos prazos de 

acordo com o planejado. 

 

- Organização do grupo, dos 

arquivos e apresentação. 

 

- Eloquência. 

 

- Apresentação Final. 

 

-Pesquisar informações que 

possibilitem inovação no Design. 

Envolvimento e participação do/as 
estudantes. 
 
Cumprimento de prazos. 
 
Trabalho de pesquisa  

 

Observação direta do desempenho 

do aluno e portfólio 

 

Responsabilização individual dos 

estudantes em relação ao projeto. 

 

Capacidade de síntese e 

simplificação de ideias. 

 

Senso de questionamento pessoal 

e melhoria contínua. 

 

Documentação. 

Cumprimento de todos os pré-
requisitos necessários para o 
planejamento do projeto, de acordo 
com o discutido em sala. 
 
Cumprimento de prazos e tempo 
de apresentação. 
 
Apresentação verbal sobre a 
viabilidade do projeto em relação a 
viabilidade relevância e pertinência. 
 
É importante que o grupo tenha 
consciência de seus pontos fortes 
e fracos e que questões precisam 
ser revistas antes da execução do 
TCC. 
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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 
Preenchimento do mapa 
de empatia e atividades 
diagnóstico 

Não se aplica 
Continuo atividade aula-

aula 
Continuo atividade 

aula-aula 
Semana de Recepção / 
Palestras 

Agosto 
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades 

Não se aplica 
Continuo atividade aula-

aula 
Continuo atividade 

aula-aula 
31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades 

Não se aplica 
Continuo atividade aula-

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 

Não se aplica 
Continuo atividade aula-

aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

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

Novembro 
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades 

Não se aplica 
Continuo atividade aula-

aula 
Continuo atividade 

aula-aula 
Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro 
Acompanhamento 
individualizado das 
dificuldades 

Não se aplica 
Continuo atividade aula-

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) 

Apresentações de Slides; 

Revistas diversas, inclusive as da área de design e acervo de imagens. 

 

 

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

Componente curricular não participa diretamente de projetos interdisciplinares, mas subsidia os 
processos de pesquisa. 
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Avaliação aula a aula 
Estudos dirigidos 
Trabalhos monitorados 
Reelaboração de propostas com acompanhamento 
Estudo de textos teóricos e produção de textos interpretativos 
Reapresentação de composições insatisfatórias 
Exercícios e trabalhos extras 
 

IX – Identificação: 

Professores: Carolina Marielli Barreto  

Assinatura:                                                                                         

Data: 11/08/2017 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Assinatura:                                                                                        Data:  
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec N.º 746, de 10/09/2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

Componente Curricular: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO  

Módulo: 3º módulo C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Lilian Amatucci Gazoti 

 

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

Identificar tendências na comunicação visual.  

Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico.  

Executar layout.  

Realizar diagramação para mídias impressas.  

Captar imagem fotográfica.  

Fechar arquivos para impressão.  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no desenvolvimento do 

projeto.  

Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção gráfica disponível no mercado.  

Selecionar processos de produção gráfica.    

 

ATIVIDADES:   

A - CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  

Avaliar ideias ou conceitos propostos.  

Configurar ideias em diferentes suportes.  

Definir suportes e materiais a serem utilizados.   

 

B - PESQUISAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO OU 
PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  

Definir metodologia de desenvolvimento do projeto.   

 

C - ELABORAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL   

Identificar público do produto ou do projeto.  

Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo.  

Identificar o problema.  

Elaborar proposta orçamentária.   

 

D - REALIZAR PESQUISAS  

Experimentar idéias.  

Experimentar materiais na criação de projeto ou produto de comunicação visual  

Realizar testes e ensaios nos materiais e produtos.  

Manter-se informado sobre a produção corrente.  

Pesquisar literatura específica da área.  

Realizar pesquisas de mercado.  

Pesquisar padrões de reprodutibilidade.   

 

E - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

Ser cordial em suas relações interpessoais.  

Interagir com outras linguagens visuais.  

Manter-se atualizado profissionalmente.  

Perceber as necessidades do cliente.  

Manter-se atualizado a respeito da aplicação de materiais. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso em Comunicação Visual                    Módulo:III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

 
7. 

Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar. 

Definir fases de execução de projetos com 
base na natureza e na complexidade das 
atividades.  

Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção.  

Identificar fontes de recursos necessários 
para o desenvolvimento de projetos.  

Analisar e acompanhar o desenvolvimento 
do cronograma físico-financeiro.  

Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos.  

Analisar metodologias de gestão da 
qualidade. 

 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 
 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de serviços técnicos.  

Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  

Utilizar de modo racional os recursos destinados 
ao projeto.  

Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto.  

Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  

Comunicar ideias de forma clara e objetiva por 
meio de textos e explanações orais.  

Organizar as informações, os textos e os dados, 
conforme formatação definida. 

 
 
 

 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

 
4. 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 

Referencial teórico: pesquisa e compilação de 
dados, produções científicas etc.  

Construção de conceitos relativos ao tema do 
trabalho: definições, terminologia, simbologia 
etc.  

Definição dos procedimentos metodológicos: 
cronograma de atividades, fluxograma do 
processo, dimensionamento dos recursos 
necessários.  

Cronograma de atividades Fluxograma do 
processo. 

Dimensionamento dos recursos necessários. 

Identificação das fontes de recursos. 

Elaboração dos dados de pesquisa: seleção, 
codificação e tabulação.  

Análise dos dados: interpretação, explicação e 
especificação.  

Técnicas para elaboração de relatórios, 
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10. 

 
11. 
 

 
 

gráficos, histogramas.  

Sistemas de gerenciamento de projeto.  

Formatação de trabalhos acadêmicos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso em Comunicação Visual                               Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

XX XX 
Semana Inaugural – Ciclo de Palestras 
técnicas / Palestrantes do Mercado de 

trabalho 

Aula 1   
De: 24/07 a 28/07 

 ( 2,5 h.a ) 

XX XX 
Semana Inaugural – Ciclo de Palestras 
técnicas / Palestrantes do Mercado de 

trabalho 

Aula 2  
De: 31/07 a 04/08  

 ( 2,5 h.a ) 

2.Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: cronograma de 
atividades, fluxograma do 
processo, dimensionamento dos 
recursos necessários. 

 
Aula Expositiva Inaugural: Apresentação do 
Professor, disciplina / Exposição das Bases 
Tecnológicas, competências e habilidades da 
disciplina. 
 
Levantamento do cronograma desenvolvido em 
PTCC / dados referentes aos projetos. 
 
Comunicação sobre as datas de pré-bancas, 
bancas e entrega do relatório técnico e DVD - 
Disponibilização do Kit TCC para os alunos ( 
explicação sobre os arquivos ) 
 

Aula 3  
De: 07/08 a 11/08 

 ( 2,5 h.a ) 
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2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

 

 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: cronograma de 
atividades, fluxograma do 
processo, dimensionamento dos 
recursos necessários.  

 

Aula Expositiva com uso de datashow  
 
Apresentação da Metodologia do CANVAS 
 

Aula 4  
De: 14/08 a 18/08 

( 2,5 h.a )  

1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos 

 2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto. 

 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: cronograma de 
atividades, fluxograma do 
processo, dimensionamento dos 
recursos necessários.  

 
Aula Expositiva com uso de datashow  
 
Apresentação da Metodologia do CANVAS 
Introdução do desenvolvimento do CANVAS do 
projeto de TCC – Explicação do professor e 
aplicação dos alunos nos seus respectivos 
projetos. 
Acesso ao CANVAS on-line por meio do site do 
SEBRAE. 
 

Aula 5 
De: 21/08 a 25/08 

( 2,5 h.a ) 
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1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos 

 2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto 

 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: cronograma de 
atividades, fluxograma do 
processo, dimensionamento dos 
recursos necessários. 

 

 
Aula Expositiva com aplicação prática dos 
alunos divididos em grupo 
 
Aprofundamento de cada quadrante do CANVAS 
através de pesquisa / levantamento de dados de 
mercado. 
 

Aula 6 
De: 28/08 a 01/09 

( 2,5 h.a ) 

 

5.Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas.  

 

4.Dimensionamento dos recursos 
necessários. 

5.Identificação das fontes de 
recursos. 

Proposta de Atividade: Relação de todos os 
materiais que deverão ser desenvolvidos a partir 
do CANVAS com previsão de datas para início e 
término. 

 
Aula 7  

De: 04/09 a 08/09 
 ( 2,5 h.a ) 

 
6.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  

7.Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

 

6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação.  

 
Proposta de Atividade: Elaboração de 
questionário de pesquisa / Aplicação via web 
 

Aula 8 
De: 11/09 a 15/09 

( 2,5 h.a ) 

  
 

Semana Técnica / Semana de Animação 

Aula 9 
De: 18/09 a 22/09 

( 2,5 h.a ) 
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7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação.  

7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação.  

 
Proposta de Atividade: Análise dos dados / 
Revisão de ajustes no CANVAS 
 

 

Aula 10 
De: 25/09 a 29/09 

( 2,5 h.a ) 

7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

1.Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação.  

7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação.  

Proposta de Atividade: Pesquisa de Mercado / 
fundamentação e Justificativas do Projeto 

Aula 11 
De: 02/10 a 06/10 

( 2,5 h.a ) 

7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

1.Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação.  

7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação.  

Proposta de Atividade: Pesquisa de Mercado / 
fundamentação e Justificativas do Projeto 
 

Aula 12 
De: 09/10 a 13/10 

 ( 2,5 h.a ) 
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4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto 
 
6.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 

7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

 

8.Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas.  

 
 

Proposta de Atividade: Elaborar um esboço da 
apresentação do TCC / Mapeamento slide por 
slide ( Storytelling do Projeto ) 
 
Redação do Relatório técnico com base no 
CANVAS e nas informações levantadas. 
 
Atendimento individualizado aos grupos 
 

 
Aula 13 

De: 16/10 a 20/10 
( 2,5 h.a ) 

 
 

 
4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto 
 
6.Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  

7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

 

 
1.Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

Proposta de Atividade: Elaborar um esboço da 
apresentação do TCC / Mapeamento slide por 
slide ( Storytelling do Projeto ) 
 
Redação do Relatório técnico com base no 
CANVAS e nas informações levantadas. 
 
Atendimento individualizado aos grupos 
 
 

Aula 14 
De: 23/10 a 27/10  

 ( 2,5 h.a ) 
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7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

 
1.Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

 
Proposta de Atividade: Redação do Relatório 
técnico com base no CANVAS e nas 
informações levantadas. 
 
Atendimento individualizado aos grupos  

Aula 15  
De: 30/10 a 03/11 

 ( 2,5 h.a ) 

6. Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais 

 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 

 

 
Pré- banca de TCC 

 

Aula 16 
De: 06/11 a 10/11 

 ( 2,5 h.a ) 

7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

 
1.Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

 
Ajustes necessários nos projetos 

Atendimento individualizado aos grupos 
 

Aula 17 
De: 13/11 a 17/11 

 ( 2,5 h.a ) 
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7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

 
1.Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

 
Ajustes necessários nos projetos 

Atendimento individualizado aos grupos 

 
 

Aula 18 
De: 20/11 a 24/11  

 ( 2,5 h.a ) 
 

7. Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

 
1.Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc... 
 
9. Sistema de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

Entrega dos Relatórios técnicos / DVD´s 
 

 
 

Aula 18 
De: 27/11 a 01/12  

 ( 2,5 h.a ) 
 

 
6. Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais 

 

 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

Bancas de TCC´s /  
Apresentação dos Projetos de Conclusão de 

Curso. 

 
 

Aula 20 
De: 04/12 a 08/12 

 ( 2,5 h.a ) 
 

 
6. Comunicar idéias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais 

 

 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

Feira de TCC´s /  
Apresentação dos Projetos para a Comunidade 

Escolar 

Aula 21  
De: 11/12 a 15/12 

 ( 2,5 h.a ) 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 
Habilitação Profissional de Técnico em Comunicação Visual  
Componente Curricular: Marketing e Criação Publicitária II 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1.Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva interdisciplinar. 

2.Definir fases de execução de projetos com 
base na natureza e na complexidade das 
atividades.  

3.Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção.  

4.Identificar fontes de recursos necessários 
para o desenvolvimento de projetos.  

5.Analisar e acompanhar o desenvolvimento 
do cronograma físico-financeiro.  

6.Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos.  

7.Analisar metodologias de gestão da 
qualidade. 

 
 

 Elaboração de Projetos 

Técnicos 

 Observação direta 

 Pesquisa de Mercado 

 Presença nas aulas 

 Participação em sala de aula 

e nos trabalhos coletivos 

 Entrega das atividades 

propostas nos prazos 

 Sinergia com o grupo de 

trabalho 

 Desempenho em sala de aula 

 Desempenho na 

apresentação dos projetos 

 
 
 

 Observação 

 Criticidade 

 Percepção do meio / 

veículos de comunicação 

 Interpretação 

 Aplicação prática do 

conteúdo apresentado 

 Atitude pró-ativa 

 Decodificação da 

linguagem 

 Criatividade 

 

 
 

 Domínio sobre o conteúdo 

dos módulos e sua 

aplicabilidade no projetos e 

no TCC – bancas e pré-

bancas 

 Planejamento 

 Evolução do aprendizado 

no decorrer do curso 

 Aplicabilidade dos 

conceitos 

 Qualidade e pontualidade 

dos trabalhos entregues 

 Participação 

 Assiduidade 

                                                           
 



 

________________________________________________________________________________________ 
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 
Organização das palestras 
com ex-alunos, recepção 

aos alunos Recuperação Contínua 
Continuo 

 atividade aula-aula 
Procedimento 

adotado aula a aula 

Semana de Recepção / 
Palestras 

Agosto 
Palestra com profissional de 

mercado / curso Recuperação Contínua 
 Continuo 

 atividade aula-aula 
Procedimento 

adotado aula a aula 
31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 

Acompanhamento 
personalizado Recuperação Contínua 

 Continuo 
 atividade aula-aula 

Procedimento 
adotado aula a aula 

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

Outubro 
 

Semana Técnica Recuperação Contínua 
 Continuo 

 atividade aula-aula 
Procedimento 

adotado aula a aula 

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

Novembro 
 

Acompanhamento 
personalizado Recuperação Contínua 

 Continuo 
 atividade aula-aula 

Procedimento 
adotado aula a aula 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e 
TCCs 

Dezembro Acompanhamento 
personalizado 

 Recuperação Contínua 
 Continuo 

 atividade aula-aula 
Procedimento 

adotado aula a 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) 

Apresentação de sites, blogs e vídeos relacionados à produção de projetos em Comunicação Visual. 
 
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 completar: 
PENA, Felipe. 1000 perguntas sobre teoria da comunicação. – Rio de Janeiro: LTC, 2012 
BERTOMEU, João Vicente Cegato, Criação Visual e Multimídia – São Paulo: Cengage Learning, 2010 
MARTINS, Zeca, Propaganda é isso aí. Saraiva editora, 2010  
PINHEIRO, R. M. et al, Comportamento do Consumidor. FGV Editora, 2004. Claudio, Produção Gráfica 
Ed. Pancrow, 2009 
OSTEWALDER, Alexander, Business Model Canvas Inovação em Modelos de Negócios. Rio de Janeiro: 
Atlas Books, 2011. 
 
https://www.sebrae.com.br/ 
 

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

 
Ciclo de Palestras – Semana de Recepção / acolhimento 
Semana Técnica / Semana de Animação 
Palestras programadas ao longo do semestre para o Curso de Comunicação Visual 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A partir do diagnóstico e necessidade de aplicação pontual – personalizada de acordo com o desempenho 
do aluno 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2017 
 

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

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2017 
________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec nº 5-1-2009 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

Qualificação: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL 

Componente Curricular: ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL NA 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

Módulo: 3º Módulo C. H. Semanal:2,5 

Professor: Vânia Bordini Marchi 

 

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

 Ser cordial em suas relações interpessoais.  

 Interagir com outras linguagens visuais.  

 Manter-se atualizado profissionalmente. 

 Perceber as necessidades do cliente. 

 Manter-se atualizado a respeito da aplicação de materiais.  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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 Interpretar e aplicar código de ética e defesa do consumidor.  

            Definir padrões de apresentação em entrevista e relacionamento interpessoal.  

            Analisar a formação cultural brasileira em seus aspectos artísticos. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:  ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL NA COMUNICAÇÃO VISUAL                                                                                                      
Módulo: 3 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

 
Interpretar legislação,orientações, normas e 
referenciais específicas da comunicação 
visual. Interpretar e aplicar código de ética. 
 
Definir padrões de apresentação em 
entrevista e relacionamento interpessoal. 
 
Atualizar-se e desenvolver habilidades para 
desempenho pessoal e organizacional. 
 
Estabelecer relações de respeito mútuo 
entre produtor / consumidor, empregador / 
empregado, parceiro / concorrente. 
 
Reconhecer e prever situações de risco ou 
desrespeito à saúde pessoal, social e 
ambiental e indicar procedimentos que 
possam evitá-las. 
 
Identificar os fundamentos, os objetivos, e 
a estrutura da organização. 

 
1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

6 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizar códigos, normas e documentação da área 
de comunicação visual. 
 
Aplicar a legislação e os códigos de ética 
profissional nas relações pessoais profissionais. 
 
Participar e/ou coordenar equipes de trabalho. 
 
Cumprir criticamente as regras, regulamentos e 
Procedimentos organizacionais. 
 
Organizar procedimentos específicos para 
implementar o planejamento do projeto de 
comunicação visual. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9 

 
Código de Defesa do Consumidor 
 
Legislação sobre a área: CONAR 
  
Código de Ética Profissional: regras e 
Regulamentos organizacionais 
 
Direitos Autorais e Propriedade Intelectual 
 
Leis de Software e uso de informações da 
internet 
Princípios da legislação brasileira aplicada a 
Cultura 
Visão Global das áreas funcionais: 
mercadológica, financeira, produção e de 
recursos humanos 
 
Posturas Profissionais da 
Área: posturas, apresentação pessoal, 
portfolio e formas de expressão 
 
Conceitos de trabalho em equipe, 
cooperação e autonomia pessoa 
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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 e métodos 
de avaliação da professora, apresentação da 
professora. 
Dinâmica de se colocar no lugar do outro. 

26/07 à 02/08 

1. Utilizar códigos, normas e 
documentação da área de 
comunicação visual. 

1. Código de Defesa do 
Consumidor  
2. Legislação sobre a área:  
CONAR                                                          

Aula expositiva e dialogada, como atividade: 
Criação de um mural do consumidor, de sim ou 
não sobre código de defesa do consumidor e 
código de ética do CONAR, com imagens e leis de 
forma lúdica e didática. 

 
09/08 à 23/08 

6. Cumprir criticamente as 
regras, regulamentos e 
procedimentos 
organizacionais. 

4. Direitos Autorais e Propriedade 
Intelectual                                               
5 - Leis de Software e uso de 
informações da internet                                      
6. Princípios da legislação 
brasileira aplicada a Cultura                                         

Aula expositiva e dialogada, como atividade: 
Criação de uma cartilha de conscientização sobre 
direitos autorais, propriedade Intelectual, leis de 
Software e uso de informações da internet.                               
Aplicada a Cultura brasileira.                                        

 
30/08 à 13/09 

  Semana de Animação 18/09 a 22/09 
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3. Participar e/ou coordenar 
equipes de trabalho. 
2. Aplicar a legislação e os 
códigos de ética profissional 
nas relações pessoais e 
profissionais. 

9. Conceitos de trabalho em 
equipe, cooperação e autonomia 
pessoal 
3. Código de Ética Profissional: 
regras e regulamentos 
organizacionais  
8- Posturas Profissionais da 
Área: posturas, apresentação 
pessoal, portfolio 
e formas de expressão 
              

Aula Expositiva e dialogada: Como Atividade os 
alunos vão criar um código de conduta 
empresarial. 

 
20/09 à 04/10 

8. Organizar procedimentos 
específicos para implementar o 
planejamento do projeto de 
comunicação visual. 

7. Visão Global das áreas 
funcionais: mercadológica, 
financeira, produção e de recursos 
humanos      
 
                                     

Aula Expositiva e dialogada: Como Atividade os 
alunos vão criar um mini plano de negócios. 

 
11/10 à 25/10 

2. Aplicar a legislação e os 
códigos de ética profissional 
nas relações pessoais e 

profissionais. 

8- Posturas Profissionais da 
Área: posturas, apresentação 
pessoal, portfolio 
e formas de expressão 
-Princípios básicos de Ética, Moral 
e Cidadania. 

Aula Expositiva e dialogada 
Filmes e debates sobre ética e condutas 
profissionais e pessoais. 

 
01/11 à 08/11 
22/11 à 06/12 
06/12 à 13/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Interpretar legislação, 
orientações, normas e 
referenciais específicas da 
comunicação visual. 
Interpretar e aplicar 
código de ética. 
 
Definir padrões de 
apresentação em entrevista 
e relacionamento 
interpessoal. 
 
Atualizar-se e desenvolver 
habilidades para 
desempenho pessoal e 
organizacional. 
 
Estabelecer relações de 
respeito mútuo entre 
produtor / consumidor, 
empregador / empregado, 
parceiro / concorrente. 
 
Reconhecer e prever 
situações de risco ou 
desrespeito à saúde 

 
 Pesquisa e apresentação 

escrita / oral 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 
 
 
 
 
 Simulações  
 
 
 
 
 
 
 Pesquisa 
 
 

 
Precisão, e complexidade  
 
 
 
 
 
 
 
 
Precisão e clareza. 
 
 
 
 
 
Criticidade e complexidade 
 
 
 
 
 
 
 
Complexidade 
 
 

 
Os alunos estarão aptos a trabalhar 
dentro dos princípios éticos sob 
quaisquer aspectos da lei, 
legislações, padrões éticos e morais 
aplicados nas empresas e também 
exigidos pelo Conar, IDEC, sempre 
respeitando a lei. 
 

                                                           
 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

pessoal, social e ambiental e 
indicar procedimentos que 
possam evitá-las. 
 
7. Identificar os 
fundamentos, os objetivos, e 
a estrutura da organização. 
 
 

 
 
 
 
 
 Elaboração de Projetos 

Técnicos 
 
 
 
 
 
 Elaboração de Projetos 

Técnicos 
 

 
 
 
 
Precisão e clareza. 
 
 
 
 
 
Precisão e clareza. 
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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 Organização de atividades 
em conjunto com a 
coordenação 

Levantamento das lacunas 
de aprendizagem e 

preparação de atividades 
de recuperação paralela  

Organização de 
material de apoio para 
desenvolvimentos das 

atividades de 
aprendizagem 

Semana de Recepção / Palestras 

Agosto 
 

Organização e 
correção das atividades  

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 

 
Organização e 

correção das atividades   

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

Outubro 
 
 
    

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

Novembro 
 

Organização e 
correção das atividades  

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro 
 
 
    

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) 

 Lei do Direito autoral. 

 Lei do software. 

 Legislação sobre o Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária – CONAR 

 Código de defesa do consumidor 

 Código de ética da ADG Brasil 

 
 

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

 Criação de um texto teatral sobre ética e cidadania; 
 Criação de uma campanha contra o racismo, misoginia e bullyng.  

 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Os alunos que demonstrarem dificuldades de assimilação do conteúdo e tiverem o rendimento 
insatisfatório serão acompanhados individualmente ao longo do ciclo. Também poderão realizar atividades 
diferenciadas. Tais atividades visam criar oportunidades de recuperação dos conteúdos não assimilados 
durante o período de aprendizagem. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Vânia Bordini Marchi de Andrade 

Assinatura:                                                                                        Data:09/08/2017 
 

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 746, de 10/9/2015 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: ILUSTRAÇÃO 

Módulo: 3º C. H. Semanal: 5,0 

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. 
 
- Ilustrar livros, catálogos, jornais, revistas e outras mídias impressas. 
- Realizar leitura e desenho técnico. 
- Desenhar e ilustrar por meio da computação gráfica. 
- Desenvolver e executar projetos em design gráfico: embalagens, cartazes, folderes, 
displays, linha de papelaria e outros serviços destinados à comunicação visual. 

- Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico. 

 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular:   Ilustração                                                                     Módulo: 3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
1 Expressar ideias por meio dos recursos da 

ilustração. 
1 Aplicar as técnicas de ilustração adequada a cada 

projeto. 
1 Fundamentos de um Projeto: aplicação da 

ilustração 
2 Analisar o produto para o desenvolvimento 

do projeto e propor alternativas que 
viabilizem a sua criação de acordo com as 
diferentes mídias. 

2 Aplicar o projeto de ilustração de acordo com as 
diversas mídias. 

2 Conceito e prática de ilustração aplicada às 
diversas mídias  
 

3 Planejar e executar de forma prática o 
projeto de ilustração. 

3 Executar as etapas de desenvolvimento do 
projeto.  
 

3 Planejamento do Trabalho:  
roteiro de pesquisa e análise de imagens; 
definição de técnicas e matérias adequados; 
pontos críticos do projeto 

4 Articular linguagem plástica e tecnológica 
para a criação de projeto de comunicação 
visual. 

4 Utilizar a linguagem plástica e tecnológica como 
instrumento do projeto.  
 

4 Tecnologia e linguagem plástica: imagens 
digitalizadas e técnicas mistas 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Ilustração                                                                                                      Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

BOAS VINDAS (2,5 H.A.) 
Apresentação do Docente e dos alunos; 
Apresentação das Bases, Habilidade e 
Competências; Apresentação dos Critérios de 
Avaliação e Procedimentos Didáticos. 

 
24 / 07 a 28 / 07 

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto.  
4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração 

COMPOSIÇÃO (5,0 H.A.) 
Avaliação Diagnóstica: Análise prévia das 
técnicas e habilidades já adquiridas pelos alunos 
Objetivo: Conscientizar os alunos sobre conceitos 
básicos de composição e como explorá-los em 
esboços e ilustrações. 
Proposta 1: Desenhos de Imaginação. Objetivo: 
Identificar as habilidades técnicas e artísticas para 
estabelecer metas individuais a serem alcançadas. 
Exercício 01: Os alunos fazem um desenho com 
técnica livre com o tema: Seu lugar favorito. 
Exercício 02: Os alunos fazem um desenho com 
técnica livre com o tema: Algo que você gosta. 
CONCEITO: Formas de criar ilusão de 
espaço/profundidade no desenho – Overlap, 
Background, Size, Position/Placement, Detail, 
Contrast (Colour, Value), Perspective. 
PORTFOLIO: Os alunos fazem um desenho com 
o software Illustrator com o tema: Casinha do 
Interior 

 
24 / 07 a 04 / 08 
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4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração 

ILUSTRAÇÃO: INTRODUÇÃO (2,5 H.A.) 
Alinhamento de conceitos 
Proposta 1: O que é Ilustração?  
Objetivo: Relacionar conhecimentos prévios e 
definições técnicas do tema. 
Atividade: Debate coletivo sobre o tema: O que é 
Ilustração? 

 
07 / 08 a 11 / 08 

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto.  
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do projeto.  
4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração  
2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de 
imagens; definição de técnicas e 
matérias adequados; pontos 
críticos do projeto  
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas e 
técnicas mistas 

FIGURA HUMANA (7,5 H.A.) 
Objetivos: Desenvolver a capacidade de 
observação, simplificação da forma, percepção de 
relações de proporção.  
Proposta 1 (2,5 H.A.): Estudos da figura humana 
simplificada.  
CONCEITOS: Apresentação do método Loomis 
(ver bibliografia) de desenho da cabeça. Vídeo-
aulas de desenho da cabeça (método Proko).  
Atividade 01: Os alunos desenham cabeças 
simplificadas nas vistas frontal, lateral e 3/4. 
Proposta 2 (5,0 H.A.): Cânone Acadêmico da 
Figura Humana. Stick Figure (Axial). Manequim 
Articulado. 
CONCEITO: Apresentar o método de desenho 
Axial da figura (Stick Figure).  
Atividade 01: Desenhar a figura humana 
simplificada (stick figure) em repouso e 
movimento. 
Atividade 02: Desenhar a figura humana em 
volumes tridimensionais em repouso. 

 
07 / 08 a 18 / 08 
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1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto.  
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com as 
diversas mídias.  

2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de 
imagens; definição de técnicas e 
matérias adequados; pontos 
críticos do projeto  
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas e 
técnicas mistas 

FERRAMENTAS DIGITAIS (5,0 H.A.) 
Objetivo: Conhecer as principais tecnologias 
digitais para produção e finalização de ilustrações 
Proposta: Conhecer as tablets. Conhecer o 
Photoshop e o painel de Brushes 
Atividade: Apresentação das tablets (história, 
fabricantes, tipos, preços, configuração e 
manuseio etc) 
Atividade: Utilizando a tablet: Navegação, Escrita, 
Desenho, Pintura (Efeitos de pressão - Shape e 
Opacity) 
Atividade: Os alunos experimentam todos os 
controles do painel de brushes com orientação do 
professor 
Atividade: Os alunos criam dois pinceis 
customizados para entender o processo 

 
21 / 08 a 25 / 08 

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto 
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração  
2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de 
imagens; definição de técnicas e 
matérias adequados; pontos 
críticos do projeto  
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas e 
técnicas mistas 

ILUSTRAÇÃO: INTRODUÇÃO (5,0 H.A.) 
Proposta 1 (2,5 H.A.): Conhecer artistas, 
técnicas, estilos ao longo da história da ilustração. 
Conhecer o mercado e o perfil do profissional. 
Atividade 01: Panorama da Ilustração. Exibição 
de ilustrações diversas (ténicas, estilos, períodos). 
Discussão sobre as impressões dos alunos. 
CONCEITO: O Mercado. Atitudes do profissional 
de Ilustração (Pontualidade, Cumprimento de 
prazos, Respeito etc) 
Proposta 1 (2,5 H.A.): Montagem de Portfolio. 
Divulgação de trabalho. 
CONCEITO: Como montar o portfolio.  
CONCEITO: Auto-promoção e divulgação. 
Apresentação das principais comunidades e 
mídias sociais para divulgação(ArtStation, 
ConceptArt, Behance, DeviantArt, Twitter, 
Facebook, Instagram) 

 
28 / 08 a 01 / 09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto.  
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com as 
diversas mídias.  
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do projeto.  
4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração  
2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  

CHARACTER DESIGN (10H.A.) 
Objetivos: Desenvolver as habilidades de 
planejamento e finalização de conceitos de 
personagem. 
Proposta: Explorar técnicas de criação aplicadas 
em Animações, Histórias em Quadrinhos e 
Cinema. 
CONCEITOS: Silhouette, Body Types, Model 
Sheet/Turn Around, Expression Sheet (Ref: 
McCloud / Loomis / ConceptArtORG / Phill 
Bourasa / Schoolism) 
Atividade: Os alunos devem criar uma folha de 
"personagens" em silhueta, explorando formas 
geométricas. 
PORFTOLIO: Os alunos devem escolher uma 
silhueta e criar o Model Sheet e o Expression 
Sheet. 

 
04 / 09 a 15 / 09 

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto.  
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com as 
diversas mídias.  
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do projeto.  
4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração  
2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de 
imagens; definição de técnicas e 
matérias adequados; pontos 
críticos do projeto  
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas e 
técnicas mistas 

SEMANA TÉCNICA: Semana de Animação Stop 
Motion (5,0) 
Objetivos: Desenvolver a habilidade de trabalho 
em equipe e cumprimento de normas e prazos. 
Proposta 1 (5,0 H.A.): Em grupos 
multidisciplinares os alunos realizam oficinas 
temáticas e, a seguir, produzem animações 
utilizando a técnica do Stop Motion. 
 

10 / 09 a 23 / 09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto.  
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com as 
diversas mídias.  
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do projeto.  
4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração  
2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de 
imagens; definição de técnicas e 
matérias adequados; pontos 
críticos do projeto  
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas e 
técnicas mistas 

PERSPECTIVA (15H.A.) 
Objetivos: Desenvolver a capacidade de 
percepção da forma no espaço tridimensional e 
explorar os planos imagéticos da composição. 
Proposta: Apresentar os elementos da 
perspectiva e explorar seus recursos na 
construção de cenas. 
CONCEITOS: Elementos da Perspectiva (Linha do 
Horizonte, Ponto de Fuga). Perspectiva na 
composição. Escorço. Planta-baixa/Maquete. 
Atividade: Desenhar cenários e objetos utilizando 
1PF, 2PF, 3PF e Múltiplos Pontos de Fuga.  
Atividade: Utilizar a perspectiva para integrar 
personagens e cenários. Escorço dinâmico. 
Atividade: Desenhar a planta-baixa da casa.  
PORTFOLIO: Os alunos devem realizar um 
desenho de perspectiva da casa escolhendo um 
ângulo de câmera específica (Nanquim & Opaline) 

 
25 / 09 a 13 / 10 

1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto.  
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do projeto.  
4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração  
2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de 
imagens; definição de técnicas e 
matérias adequados; pontos 
críticos do projeto  

COMPOSIÇÃO (5,0H.A.) 
Objetivos: Conscientizar os alunos sobre a 
importância dos esboços no projeto de 
ilustração/comunicação visual. 
Proposta: Produção de thumbnails. 
CONCEITOS: Thumbnails. O que é? Como se 
usa. (Ref: Alphonso Dunn, Sergio Paez, CG 
Cookie Concept etc) 
Atividade: Os alunos criam thumbnails a partir de 
um briefing de ilustração. Desenvolver de 5 a 10 
thumbnails. 
PORTFOLIO: Escolher um dos thumbnails e 
finalizar a ilustração (Opaline & Nanquim). 

16 / 10 a 20 / 10 
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2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com as 
diversas mídias.  
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do projeto.  
4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de 
imagens; definição de técnicas e 
matérias adequados; pontos 
críticos do projeto  
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas e 
técnicas mistas 

STORYBOARD (10H.A) 
Objetivo: Desenvolver as habilidades narrativas e 
o uso de composição dramática em peças de pré-
produção e de produção de animações, games e 
cinema. 
Proposta: Apresentar aos alunos as principais 
características dos storyboards e quais recursos 
de composição auxiliam na melhor comunicação 
da imagem em movimento. 
CONCEITO: Ângulos de Câmera (POV, Worm 
View, Eagle View), Transições de Câmera 
(Panorâmica, PGM, PG, P. Americano, P. Médio, 
PP, Close, Detalhe, Traveling Vertical, Traveling 
Horizontal) 
Atividade: Os alunos devem fazer uma série de 5 a 
10 painéis contando uma sequência de história 
(fornecida pelo professor) explorando a câmera 
como recurso narrativo e dramático 
PORTFOLIO: Finalizar os painéis da atividade 
anterior (Nanquim & Opaline) 

23 / 10 a 03 / 11 
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1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto.  
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com as 
diversas mídias.  
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do projeto.  
4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração  
2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de 
imagens; definição de técnicas e 
matérias adequados; pontos 
críticos do projeto  
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas e 
técnicas mistas 

DIGITAL RENDERING (15H.A) 
Objetivo: Dominar os principais processos de 
finalização digital 
Proposta: Transferir artes manuais para o meio 
digital e realizar as principais técnicas de 
finalização digital utilizadas em Ilustração, 
Quadrinhos, Animação e Games 
CONCEITO: Clean Up 
Atividade: Os alunos realizam o clean up de duas 
imagens fornecidas pelo professor após a 
demonstração de escaneamento e limpeza 
(Canais de Cor e Intervalo de Cor) 
CONCEITO: Luz e Sombra (revisão). Paradigma 
dos Degraus de Sombra 
CONCEITO: Flat Color 
Atividade: Os alunos aplicam o processo de "flat 
color" de uma ilustração fornecida pelo professor 
(anteriores) 
CONCEITO: Harg Edge (Cartoon/Mangá/Animê 
Styles) 
Atividade: Os alunos finalizam a ilustração 
anterior, aplicando o conceito de “fatiar” para criar 
degraus de sombra 
CONCEITO: Soft Edge (Comics Style) 
Atividade: Os alunos utilizam a ilustração anterior 
para finalização. 
CONCEITO: Digital Painting (Tons de Cinza) 
Atividade: Os alunos fazem a renderização de uma 
ilustração fornecida pelo professor (Lincoln? 
Frutas?) 
CONCEITO: Digital Painting (Cor) 
Atividade: Os alunos fazem a renderização da 
ilustração anterior em cores 
PORTFOLIO: Escolher uma das três técnicas 
(hard edge, soft edge, realista) e finalizar a 
ilustração. 

06 / 11 a 24 / 11 
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1. Aplicar as técnicas de 
ilustração adequada a cada 
projeto.  
2. Aplicar o projeto de 
ilustração de acordo com as 
diversas mídias.  
3. Executar as etapas de 
desenvolvimento do projeto.  
4. Utilizar a linguagem plástica 
e tecnológica como 
instrumento do projeto. 

1. Fundamentos de um Projeto: 
aplicação da ilustração  
2. Conceito e prática de ilustração 
aplicada às diversas mídias  
3. Planejamento do Trabalho: 
roteiro de pesquisa e análise de 
imagens; definição de técnicas e 
matérias adequados; pontos 
críticos do projeto  
4. Tecnologia e linguagem 
plástica: imagens digitalizadas e 
técnicas mistas 

TCC e RECUPERAÇÃO PARALELA 
Proposta: Auxilio na produção do TCC 
Proposta: Atendimento aos alunos com 
dificuldades na finalização de peças. 

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. Expressar ideias por meio dos 
recursos da ilustração.  

- Diálogos conceituais - do briefing a 
solução apresentada; 
- Habilidades artísticas manuais e 
digitais; 
- Capacidade de comunicação através 
de imagens; 
- Capacidade de Pesquisa e Leitura 
imagética; 
- Debates coletivos - Brainstorm; 
- Análise dos resultados individuais e 
coletivos apresentados; 
- Aplicação das técnicas e materiais e 
recursos adequados aos projetos 
propostos; 
- Análise comparativa de evolução 
entre os exercícios; 

- Manuseio correto das ferramentas e 
aplicação das técnicas aprendidas; 
- Criatividade e experimentação de 
materiais no processo de produção; 
- Assiduidade e Cumprimento dos 
prazos;  
- Participação nas aulas;  
- Organização do material; 
- Uso correto dos materiais e técnicas 
aprendidas; 
- Capacidade de comunicação de 
ideias por meio da ilustração; 
- Criatividade e originalidade no uso 
das cores e técnicas aprendidas; 
- Apropriação dos conceitos e técnicas 
pesquisados; 
- Criatividade e originalidade na 
abordagem da mensagem da 
ilustração; 

- Capacidade de análise da imagem, 
argumentação e articulação de 
conteúdos; 
- Realização das atividades; 
- Respeito ao ambiente, aos 
companheiros, proatividade, 
participação; 
- Capacidade de explorar graficamente 
as possibilidades expressivas de cada 
estilo e atender as especificações do 
projeto; 
- Método de trabalho e processo 
criativo no desenvolvimento de ideias e 
conceitos de comunicação através da 
ilustração; 
- Presença em sala de aula e produção 
contínua; 
- Entrega das atividades; 

2. Analisar o produto para o 
desenvolvimento do projeto e 
propor alternativas que viabilizem a 
sua criação de acordo com as 
diferentes mídias.  

- Diálogos conceituais - do briefing a 
solução apresentada; 
- Concentração, organização e 
comportamento em sala; 
- Comprometimento individual e 
coletivo; 
- Capacidade de trabalhar em equipe - 

- Participação nos debates e 
contribuições pertinentes ao tema; 
- Assiduidade e Cumprimento dos 
prazos;  
- Participação nas aulas;  
- Organização do material; 
- Apropriação dos conceitos e técnicas 

- Capacidade de análise da imagem, 
argumentação e articulação de 
conteúdos; 
- Realização das atividades; 
- Respeito ao ambiente, aos 
companheiros, proatividade, 
participação; 
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delegar e realizar atividades; 
- Capacidade de Pesquisa e Leitura 
imagética; 
- Debates coletivos - Brainstorm; 

pesquisados; 
- Cumprimento das exigências e 
limitações do briefing de ilustração;  
- Criatividade e originalidade na 
abordagem da mensagem da 
ilustração; 
- Realização correta das etapas de 
produção e finalização digital; 

- Capacidade de explorar graficamente 
as possibilidades expressivas de cada 
estilo e atender as especificações do 
projeto; 
- Método de trabalho e processo 
criativo no desenvolvimento de ideias e 
conceitos de comunicação através da 
ilustração; 
- Presença em sala de aula e produção 
contínua; 
- Entrega das atividades; 

3. Planejar e executar de forma 
prática o projeto de ilustração.  

- Diálogos conceituais - do briefing a 
solução apresentada; 
- Habilidades artísticas manuais e 
digitais; 
- Concentração, organização e 
comportamento em sala; 
- Comprometimento individual e 
coletivo; 
- Capacidade de trabalhar em equipe - 
delegar e realizar atividades; 
- Capacidade de comunicação através 
de imagens; 
- Capacidade de Pesquisa e Leitura 
imagética; 
- Debates coletivos - Brainstorm; 
- Análise dos resultados individuais e 
coletivos apresentados; 
- Aplicação das técnicas e materiais e 
recursos adequados aos projetos 
propostos; 
- Análise comparativa de evolução 
entre os exercícios; 

- Participação nos debates e 
contribuições pertinentes ao tema; 
- Manuseio correto das ferramentas e 
aplicação das técnicas aprendidas; 
- Criatividade e experimentação de 
materiais no processo de produção; 
- Assiduidade e Cumprimento dos 
prazos;  
- Participação nas aulas;  
- Organização do material; 
- Uso correto dos materiais e técnicas 
aprendidas; 
- Capacidade de comunicação de 
ideias por meio da ilustração; 
- Criatividade e originalidade no uso 
das cores e técnicas aprendidas; 
- Apropriação dos conceitos e técnicas 
pesquisados; 
- Realização das etapas do projeto de 
ilustração de forma satisfatória;  
- Cumprimento das exigências e 
limitações do briefing de ilustração;  
- Criatividade e originalidade na 

- Capacidade de análise da imagem, 
argumentação e articulação de 
conteúdos; 
- Realização das atividades; 
- Respeito ao ambiente, aos 
companheiros, proatividade, 
participação; 
- Capacidade de explorar graficamente 
as possibilidades expressivas de cada 
estilo e atender as especificações do 
projeto; 
- Método de trabalho e processo 
criativo no desenvolvimento de ideias e 
conceitos de comunicação através da 
ilustração; 
- Presença em sala de aula e produção 
contínua; 
- Entrega das atividades; 
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abordagem da mensagem da 
ilustração; 
- Realização correta das etapas de 
produção e finalização digital; 

4. Articular linguagem plástica e 
tecnológica para a criação de 
projeto 

- Diálogos conceituais - do briefing a 
solução apresentada; 
- Habilidades artísticas manuais e 
digitais; 
- Capacidade de comunicação através 
de imagens; 
- Capacidade de Pesquisa e Leitura 
imagética; 
- Debates coletivos - Brainstorm; 
- Análise dos resultados individuais e 
coletivos apresentados; 
- Aplicação das técnicas e materiais e 
recursos adequados aos projetos 
propostos; 
- Análise comparativa de evolução 
entre os exercícios; 
- Concentração, organização e 
comportamento em sala; 
- Comprometimento individual e 
coletivo; 
- Capacidade de trabalhar em equipe - 
delegar e realizar atividades; 

- Manuseio correto das ferramentas e 
aplicação das técnicas aprendidas; 
- Criatividade, originalidade e 
experimentação na abordagem do 
tema, manuseio de materiais no 
processo de produção e habiidade no 
uso das cores e técnicas aprendidas; 
- Assiduidade e Cumprimento dos 
prazos;  
- Participação nas aulas;  
- Organização do material; 
- Uso correto dos materiais e técnicas 
aprendidas; 
- Capacidade de comunicação de 
ideias por meio da ilustração; 
- Apropriação dos conceitos e técnicas 
pesquisados; 
- Participação nos debates e 
contribuições pertinentes ao tema; 
- Cumprimento das exigências e 
limitações do briefing de ilustração;  
- Realização correta das etapas de 
produção e finalização digital; 
- Realização das etapas do projeto de 
ilustração de forma satisfatória;  

- Capacidade de análise da imagem, 
argumentação e articulação de 
conteúdos; 
- Realização das atividades; 
- Respeito ao ambiente, aos 
companheiros, proatividade, 
participação; 
- Capacidade de explorar graficamente 
as possibilidades expressivas de cada 
estilo e atender as especificações do 
projeto; 
- Método de trabalho e processo 
criativo no desenvolvimento de ideias e 
conceitos de comunicação através da 
ilustração; 
- Presença em sala de aula e produção 
contínua; 
- Entrega das atividades; 
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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 Avaliações diagnósticas 
Levantamento de déficit de 
aprendizagem e preparação de 
atividades extraclasse  

Preparação de atividades; 
Recebimento de peça de 
Portfolio 

Produção de material para 
auxílio nas atividades 

Semana de Recepção / Palestras  

Agosto   

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

Organização do projeto de 
Character Design e 
recebimento de peça de 
Portfolio 

  31/08 - Reunião de Curso  

Setembro 

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

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela 

Organização do projeto de 
Storyboard e recebimento de 
peça de Portfolio 

Preparação de material 
para auxílio nas 
atividades 

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

Outubro 
 

Aplicação de atividades 
extraclasse de recuperação 
paralela 

Organização do projeto de 
Pintura Digital e recebimento 
de peça de Portfolio 

 Preparação de material 
para auxílio nas 
atividades 

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

Novembro 

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

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

Auxílio na finalização das 
peças dos projetos de TCC 

 Preparação de material 
para auxílio nas 
atividades 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro   
 

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

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

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

- Exposição de imagens e material digital (slides), apresentação de livros e artbooks, exibição de tutoriais 
em vídeo, realização de tutoriais em tempo real em sala de aula com recursos de TV/Projetor; 
 
- Livros:  
ZEEGEN, Lawrence; Crush. Fundamentos de Ilustração. Rio de Janeiro. Editora Bookman. 2009; 
HALL, Andrew; Fundamentos essenciais da Ilustração. São Paulo. Editora Rosari. 2012; 
OLIVEIRA, Rui de. Pelos Jardins Boboli: Reflexões sobre a arte de ilustrar livros para crianças e jovens. 
Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira. 2008; 
SEEGMILLER, Don; Digital Character Design & Painting: The Photoshop CS Edition. Boston. Charles 
River Media. 2004; 
OLIVEIRA, Ieda (organizadora). O que é Qualidade em Ilustração no livro Infantil e Juvenil: com a palavra 
o ilustrador. São Paulo. DLC. 2008;  
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; 
BRIDGMAN, George Brant. Bridgman’s Complete Guide to Drawing From Life. USA. Sterling USA. 2009; 
NORLING, Ernest R. Perspective Made Easy. New York. Dover Publications Inc. 1999; 
D’AMELIO, Joseph. Perspective Drawing Handbook. New York. Dover Publications Inc. 2004; 
RICHMOND, Tom. The Mad Art of Caricature!: A Serious Guide to Drawing Funny Faces. USA. Deadline 
Demon Publishing. 2011; 
 
 
Sites: 
Guia do Ilustrador: http://www.guiadoilustrador.com.br 
Revista Ilustrar: http://www.revistailustrar.com/  
Sociedade dos Ilustradores do Brasil (SIB): www.sib.org.br 
Proko: http://proko.com  
The Virtual Instructor: http://thevirtualinstructor.com 
Art Tutor: https://www.arttutor.com 
Ilustra Dicas: http://ilustradicas.blogspot.com.br 
Schoolism: http://www.schoolism.com/  
Storyboard Art: http://storyboardart.org/welcome/  
 
 
- Comunidades de Ilustração Tradicional/Digital: 
ArtStation: https://www.artstation.com 
Behance: https://www.behance.net 
Deviant Art: WWW.deviantart.com 
CG Society: www.cgsociety.org 
Concept Art: www.conceptart.org 
I Draw Girls / The Art Classes: www.idrawgirls.com 
Imagine FX: www.imaginefx.com 
Comic Art Community: www.comicartcommunity.com/gallery 
Pinup And Cartoon Girls: www.pinupcartoongirls.com 
 
 
- Canais de arte e ilustração: 
Alphonso Dunn (https://www.youtube.com/user/LighterNoteProd),  
Alex Cói (https://www.youtube.com/channel/UCZ096wDXrFBHq1GeBqrit6g),  
Artgerm Stanley Lau (https://www.youtube.com/user/artgerm),  
Bate-papo Ilustrado https://www.youtube.com/user/batepapoilustrado)  
Cartoonblock (https://www.youtube.com/user/cartoonblock),  
CG Cookie Concept (https://www.youtube.com/user/conceptcookie),  
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Circle Line Art School (https://www.youtube.com/user/circlelinemedia)  
Control+Paint (https://www.youtube.com/user/ctrlpainter),  
Draw With Jazza (https://www.youtube.com/user/DrawWithJazza),  
Ilustradicas Raul Tabajara (https://www.youtube.com/user/raultabajara),  
Imagine FX (https://www.youtube.com/user/imaginefx),  
Ivan Querino (https://www.youtube.com/user/animartds),  
Jesus Conde (https://www.youtube.com/user/JesusCondeArtStudio),  
Jetty JetShow (https://www.youtube.com/user/JettyJetShow),  
Jonathan Rector (https://www.youtube.com/user/jonathanrector),  
Kevin Cross (https://www.youtube.com/user/MonkeyModComics),  
Madbox Connect (https://www.youtube.com/channel/UCGsngRn1wCFkvrALlldXPJQ),  
Proko (https://www.youtube.com/user/ProkoTV),  
Sakimichan (https://www.youtube.com/user/smilin0nena),  
Stephen Silver (https://www.youtube.com/user/silvertoons) 
Sycra (https://www.youtube.com/user/Sycra),  
Xia Taptara (https://www.youtube.com/user/idrawgirls)  
 
Estúdios e Artistas: 
Imaginary Friends, Imaginism Studios, Chis de Lara, Stanley “Artgerm” Lau, Abraão Lucas, Walt Disney 
Studio, Capcom, DreamWave Studio, Studio Ghibli, Bobby Chiu, Eduardo Schaal, Raul Tabajara, Shunya 
Yamashita, Hyung-tae Kim, Al Stefano, Edde Wagner, Rui de Oliveira, Odilon Moraes, Renato Alarcão, 
Gonzalo “Genzoman” Ordóñez Arias, Marta Dahlig, Warren Louw, Arnold Tsang 
 
 

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

- Exposição de ilustrações de alunos, ex-alunos e profissionais do mercado a fim de criar um contexto 
para troca de experiências; 
 
- Orientação na produção de trabalhos de Conclusão de Curso relacionados a criação de personagens 
e/ou cenários (character design, concept art, environment design), mascotes (branding), histórias em 
quadrinhos (narrativas gráficas), animações (model sheet, storyboard, animatic), livros ilustrados 
(composição, Gestalt, Semiótica, técnicas e materiais); 
 
- Aulas extras (aos sábados) para apresentação de técnicas a aprofundamento de conceitos e práticas 
profissionais; Plantões de TCC/Interdisciplinares; 
 
 - Palestras com ilustradores/estúdios de ilustração; 
 
Atividade Extra 01:  
Arte-final Digital (Utilizando a tablet): Os alunos devem escolher de 3 a 5 ilustrações na internet (estilo 
Disney). No Photoshop os alunos devem configurar a tablet para variação de Espessura de Traço 
(apenas) e, em uma nova camada, realizar a arte-final digital das ilustrações. O objetivo é que o aluno 
adquira um bom domínio do manuseio da tablet como ferramenta de desenho, possibilitando o 
entendimento prático do uso dos recursos de pressão da caneta. Todos os desenhos e arte-finais devem 
estar em um único arquivo PSD, de 300dpi, em cores; Os arquivos devem ser enviados ao docente 
utilizando a ferramenta WeTransfer, para o e-mail de contato Josenilson.etec@gmail.com. 
 
 
Atividade Extra 02:  
Character Design: Os alunos devem, em duplas, desenvolver um personagem (frente, perfil ou 3/4 ) 
apenas com as formas geométricas básicas. Deve ser uma versão cartoonizada de um personagem de 
filme/série ou livro da escolha do aluno. Ex: Harry Potter ou Guerra dos Tronos. Pré-requisito 
obrigatório: Os alunos precisam mudar o tempo e ou o local da história original; Exemplo: Harry Potter se 
passa em Londres e em Cidades Medievais (Hogwarts), portanto os alunos devem alterar o local para, por 
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exemplo, França/Revolução Francesa. Os personagens serão entregues em folha A4, arte-finalizados em 
nanquim, no verso da folha (ou em folha anexa) devem constar a descrição do personagem e do novo 
local/tempo escolhido, justificando-se as mudanças. 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
- Refazer a atividade em sala de aula e/ou extra-classe: O aluno receberá novo prazo para a entrega da 
atividade que será realizada e avaliada etapa por etapa, com acompanhamento e orientações do 
professor. Além disso, será indicada bibliografia complementar para que o aluno possa se aprofundar nos 
temas dos quais apresenta dificuldade. 
 
Bloco ILUSTRAÇÃO: Leitura complementar (vide bibliografia: Livros, Artistas, Canais, Sites); 
Bloco COMPOSIÇÃO: Atividades extraclasse  e leitura complementar (vide bibliografia: Canais, 
Comunidades, Artistas, Sites, Livros); 
Bloco CHARACTER DESIGN: Atividades extraclasse e leitura complementar (vide bibliografia: Canais, 
Sites, Artistas, Comunidades); 
Bloco STORYBOARD/STORYTELLING: Atividades extraclasse  e leitura complementar (vide bibliografia: 
Canais, Comunidades, Artistas, Sites, Livros); 
Bloco DIGITAL RENDERING: Atividades extraclasse  e leitura complementar (vide bibliografia: Canais, 
Comunidades, Artistas, Sites, Livros); 
Bloco TCC: Acompanhamento e orientação individual dos alunos de acordo com o recorte do trabalho de 
conclusão de curso. 
 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Josenilson Costa de Oliveira 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/08/2017 
 

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 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: DESENHISTA DE PROJETOS GRÁFICOS 

Componente Curricular: MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA II 

Módulo: II - Tarde C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Leandro C. Cardoso 

 

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

ATRIBUIÇÕES: 

 Identificar tendências na comunicação visual. 

 Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico. 

 Executar layout. 

 Realizar diagramação para mídias impressas. 

 Captar imagem fotográfica. 

 Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no desenvolvimento do 

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 
 

projeto. 

 Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção gráfica disponível no mercado. 

 Selecionar processos de produção gráfica. 

 

 

AREA DE ATIVIDADES: 

A - CRIAR PROJETO EM COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Avaliar ideias ou conceitos propostos. 

 Configurar ideias em diferentes suportes. 

 Definir suportes e materiais a serem utilizados. 

 

B - PESQUISAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Definir metodologia de desenvolvimento do projeto. 

 

C - ELABORAR PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

 Identificar público do produto ou do projeto. 

 Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo. 

 Identificar o problema. 

 Elaborar proposta orçamentária. 

 

D - REALIZAR PESQUISAS 

 Experimentar ideias. 

 Experimentar materiais na criação de comunicação visual 

 Realizar testes e ensaios nos materiais para a comunicação visual. 

 Pesquisar literatura especificas da área. 

 Realizar pesquisas de mercado. 

 Pesquisar padrões de reprodutibilidade. 

 

E - DEMONSTRAR COMPETENCIAS PESSOAIS 

 Ser cordial em suas relações interpessoais. 

 Interagir com outras linguagens visuais. 

 Manter-se atualizado profissionalmente. 

 Perceber as necessidades do cliente. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Marketing e Comunicação Publicitária II                                                                                                  Módulo: III 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 

Analisar a importância do design para 
propaganda e marketing. 
 
Estabelecer as características e 
necessidades do público consumidor. 
 
Identificar ponto de venda e suporte de 
campanha que viabilizem a execução 
do projeto 
 
Analisar o papel e as características 
das diferentes mídias. 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

Utilizar técnicas que estimulem o potencial 
criativo para o desenvolvimento do projeto. 
 
Pesquisar as oportunidades de aplicação de 
Merchandising 
 
Selecionar alternativas que possibilitem a 
criação do projeto de promoção de vendas. 
 
Aplicar os materiais de ponto de venda de 
acordo com a implantação do projeto de 
merchandising. 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 

Técnicas de criação publicitaria: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação. 
 
Merchandising: princípios e aplicações 
 
Promoção de vendas: conceitos, tipos 
e públicos 
 
Tipos e características de material de 
ponto de venda: displays, faixas de 
gondola, mobiles entre outros. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Marketing e Comunicação Publicitária II                                                                                                  Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e 
Mês 

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

Analise prévia das técnicas e habilidade dos alunos 
 

 
28/08 a 01/09 

1.Utilizar técnicas que estimulem o 
potencial 
criativo para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
2.Pesquisar as oportunidades de 
aplicação de Merchandising 
 

 

1.Técnicas de criação publicitaria: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação. 
 
2. Merchandising: princípios e 
aplicações 

 
 

Revisão de conceitos do MCPI / Planejamento 
na Publicidade / Propaganda 
 
Aula Expositiva: com uso de data show – 
Orientações para elaboração de briefing 
Aula Pratica: escolha de uma empresa a 
critério 
dos alunos / Elaboração de estudo de acordo 
com 
os parâmetros passados pelo professor 

04/09 a 08/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

1.Utilizar técnicas que estimulem o 
potencial 
criativo para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
2.Pesquisar as oportunidades de 
aplicação de 
Merchandising 
 
3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de promoção de 
vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto de 
venda de 
acordo com a implantação do projeto 
de merchandising. 

 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3.Promoção de vendas: conceitos, 
tipos 
e públicos 
 
4.Tipos e características de material de 
ponto de venda: displays, faixas de 
gondola, mobiles entre outros. 

Aula Pratica: Criação do Briefing / 
preenchimento 
e elaboração. 
Analise do briefing a ser desenvolvido 
Aula Expositiva: conceitos de brainstorming / 
orientações para a pratica da técnica ( passo a 
passo ) coordenada pelo professor 
Aplicação da técnica de brainstorming em 4 
etapas 

11/09 a 15/09 

 
Semana de Animação 

 
18/09 a 22/09 
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1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial 
criativo para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
2.Pesquisar as oportunidades 
de aplicação de 
Merchandising 
 
3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de 
promoção de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de 
ponto de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

 
1.Técnicas de criação publicitaria: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação. 
 
2.Merchandising: princípios e aplicações 
 
3.Promoção de vendas: conceitos, tipos e 
públicos 
 
4. Tipos e características de material de ponto 
de venda: displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação Parcial de MCPI 
Exercício: Relatório sobre os debates das 
aulas anteriores 

25/09 a 29/09 
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1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial 
criativo para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
2.Pesquisar as oportunidades 
de aplicação de 
Merchandising 
 
3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de 
promoção de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto 
de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

1.Técnicas de criação publicitaria: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação. 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3.Promoção de vendas: conceitos, 
tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

Devolutiva sobre Avaliação Parcial. 
 
Recuperação contínua: Data final para entrega e 
finalização do exercício da aula anterior. 

02/10 a 06/10 

 
2.Pesquisar as oportunidades 
de aplicação de 
Merchandising 
 
3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de 
promoção de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto 
de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3.Promoção de vendas: conceitos, 
tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

Aula Pratica: Apresentação dos briefings 
recebidos / Apresentação dos projetos 
desenvolvidos e defesa do processo criativo. 

09/10 a 13/10 
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2.Pesquisar as oportunidades 
de aplicação de 
Merchandising 
 
3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de 
promoção de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto 
de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3.Promoção de vendas: conceitos, 
tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

Aula Expositiva: com uso de data show e vídeos 
Conceito de Merchandising, aplicações e 
exemplos práticos. 
Conceitos de pesquisa de observação / 
orientações para a pratica da técnica (passo a 
passo) coordenada pelo professor 
Escolha de um produto / elaboração de briefing / 
pratica de merchandising 
Pesquisa de observação via web 

16/10 a 20/10 
 

 
2.Pesquisar as oportunidades 
de aplicação de 
Merchandising 
 
3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de 
promoção de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto 
de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3.Promoção de vendas: conceitos, 
tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

Aula Prática: Apresentação dos briefings 
recebidos / Apresentação dos projetos 
desenvolvidos e defesa do processo criativo. 
Simulação apresentação projeto para o cliente. 
Simulação área de criação da agência 

23/10 a 27/10 
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3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de promoção 
de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto 
de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

3.Promoção de vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

Aula Expositiva: Visual Merchandising 
Extensão do Merchandising / Conceitos / 
Aplicações 

30/10 a 03/11 

3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de promoção 
de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto 
de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

3.Promoção de vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

Aula Expositiva: Promoção de vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
Aula Pratica: Análise de uma promoção de 
vendas / em vigor segundo roteiro fornecido 
pelo professor 

06/11 a 10/11 

3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de promoção 
de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto 
de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

3.Promoção de vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

Aula Pratica: pesquisa na web de tipos de 
materiais e desenvolvimento de layout 

13/11 a 17/11 

Aula liberada para o 
desenvolvimento do TCC 
A partir dessa data. 

Aula liberada para o 
desenvolvimento do TCC 
A partir dessa data. 

Aula liberada para o desenvolvimento do TCC 
Obs: Nas aulas anteriores será destinado horário 
para esclarecimento de duvidas e suporte 
pertinentes ao TCC 

20/11 a 24/11 
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Aula liberada para o 
desenvolvimento do TCC 
A partir dessa data. 

Aula liberada para o 
desenvolvimento do TCC 
A partir dessa data. 

Aula liberada para o desenvolvimento do TCC 
Obs: Nas aulas anteriores será destinado horário 
para esclarecimento de dúvidas e suporte 
pertinentes ao TCC 

27/11 a 01/12 

1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial 
criativo para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
2.Pesquisar as oportunidades 
de aplicação de 
Merchandising 
 
3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de promoção 
de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto 
de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

1.Técnicas de criação 
publicitaria: 
brainstorming, grupo de 
discussão 
e pesquisa de observação. 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3.Promoção de vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

Avaliação Final  
Entrega e finalização de exercícios anteriores, e 
esclarecimento de dúvidas 

04/12 a 08/12 
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1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial 
criativo para o desenvolvimento 
do projeto. 
 
2.Pesquisar as oportunidades 
de aplicação de 
Merchandising 
 
3.Selecionar alternativas que 
possibilitem a 
criação do projeto de promoção 
de vendas. 
 
4. Aplicar os materiais de ponto 
de venda de 
acordo com a implantação do 
projeto de merchandising. 

1.Técnicas de criação 
publicitaria: 
brainstorming, grupo de 
discussão 
e pesquisa de observação. 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3.Promoção de vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gondola, 
mobiles entre outros. 

Devolutiva sobre Avaliação Final. 
Recuperação contínua: Prazo final para entrega 
de exercícios anteriores. 

11/12 e 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 

Desenvolver técnicas de 
criação publicitária que 
orientem o desenvolvimento de 
uma campanha. 
 
Detectar as ferramentas 
adequadas ao uso do 
merchandising no projeto 
de comunicação visual. 
 
Desenvolver projeto de 
comunicação visual adequado 
as necessidades do mercado 
para promoção de vendas 
 
Acompanhar as inovações do 
mercado de design e suas 
projeções futuras para a 
implantação do projeto de 
merchandising 

Observação direta 
 
Assiduidade 
 
Participação em sala de aula e 
nos trabalhos coletivos 
 
 Entrega das atividades propostas nos 
prazos 
 
 Sinergia com o grupo 
 
Desempenho em sala de aula 

Observação 
 
 Criticidade 
 
Percepção do meio / veículos 
de comunicação 
 
 Interpretação 
 
Aplicação prática do conteúdo 
Apresentado 
 
 Atitude proativa 
 
 Decodificação da linguagem 

Domínio sobre o conteúdo dos 
módulos 1 e 2 e sua 
aplicabilidade no TCC 
 
Evolução do aprendizado no 
decorrer do curso 
 
Aplicabilidade dos conceitos 
 
Qualidade e pontualidade dos 
trabalhos entregues 
 
 Participação 
 
Assiduidade 
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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 

Preparo da 
avaliação parcial 
que será aplicada 

em setembro. 
Preparo continuo 

atividade aula-aula 

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 
Correção da 

avaliação parcial. 
Preparo 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 

Preparo da 
avaliação final que 
será aplicada no 

final de novembro. 

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

Novembro 

 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades 
Preparo continuo 

atividade aula-aula 
Preparo continuo 

atividade aula-aula 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro 

Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades 
diagnóstico 

Correção da 
avaliação final. 

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) 

PENA, Felipe. 1000 perguntas sobre teoria da comunicacao. – Rio de Janeiro: LTC, 2012 
BERTOMEU, Joao Vicente Cegato, Criacao Visual e Multimidia – Sao Paulo: Cengage Learning, 2010 
MARTINS, Zeca, Propaganda e isso ai. Saraiva editora, 2010 
PINHEIRO, R. M. et al, Comportamento do Consumidor. FGV Editora, 2004. Claudio, Producao Grafica 
Ed. Pancrow, 2009 
BLESSA, Regina. Merchandising no Ponto de Venda 4a Edicao – Editora Atlas, 2006 
MALHOTRA, Narest. Design de Loja e Merchandising Visual - Criando Um Ambiente Que Convida A 
Comprar Editora Saraiva, 2013 

 

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

As atividades propostas utilizam o aprendizado desenvolvido em outras disciplinas com aplicativos 

informatizados e ilustração. 
 
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: LEANDRO C. CARDOSO 

Assinatura:                                                                                        Data: 30/08/2017 
 

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

Nome do coordenador (a):  

Assinatura:                                                                                        Data: 30/08/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59 aprovado pela portaria Cetec N.º 746, de 10/09/2015 

Etec: Escola Técnica de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

Componente Curricular: MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA II 

Módulo: 3º módulo C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Lilian Amatucci Gazoti 

 

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

Identificar tendências na comunicação visual.  

Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico.  

Executar layout.  

Realizar diagramação para mídias impressas.  

Captar imagem fotográfica.  

Fechar arquivos para impressão.  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no desenvolvimento do 

projeto.  

Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção gráfica disponível no mercado.  

Selecionar processos de produção gráfica.    

 

ÁREA DE ATIVIDADES:   

A - CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  

Avaliar idéias ou conceitos propostos.  

Configurar idéias em diferentes suportes.  

Definir suportes e materiais a serem utilizados.   

 

B - PESQUISAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO OU 
PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  

Definir metodologia de desenvolvimento do projeto.   

 

C - ELABORAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL   

Identificar público do produto ou do projeto.  

Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo.  

Identificar o problema.  

Elaborar proposta orçamentária.   

 

D - REALIZAR PESQUISAS  

Experimentar idéias.  

Experimentar materiais na criação de projeto ou produto de comunicação visual  

Realizar testes e ensaios nos materiais e produtos.  

Manter-se informado sobre a produção corrente.  

Pesquisar literatura específica da área.  

Realizar pesquisas de mercado.  

Pesquisar padrões de reprodutibilidade.   

 

E - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

Ser cordial em suas relações interpessoais.  

Interagir com outras linguagens visuais.  

Manter-se atualizado profissionalmente.  

Perceber as necessidades do cliente.  

Manter-se atualizado a respeito da aplicação de materiais. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Marketing e Criação Publicitária II                                                                                                                   Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 

 

Desenvolver técnicas de criação publicitária 

que orientem o desenvolvimento de 

campanhas. 

 

Detectar as ferramentas adequadas ao uso 

do merchandising no projeto de 

comunicação visual. 

 

Desenvolver projeto de comunicação visual 

adequado às necessidades do mercado 

para promoção de vendas 

 

Acompanhar as inovações do mercado de 

design e suas projeções futuras para a 

implantação do projeto de merchandising. 

 

 
1.

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo 

para o desenvolvimento do projeto. 

 

Pesquisar as oportunidades de aplicação de 

merchandising 

 

Selecionar alternativas que possibilitem a criação 

do projeto de promoção de vendas. 

 

Aplicar os materiais de ponto de venda de   

acordo com a implantação do projeto de 

merchandising. 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. 
 
 
 

 
2. 
 
 

3. 
 
 

4. 

 

Técnicas de criação publicitária: 

brainstorming, grupo de discussão e pesquisa 

de observação 

 

Merchandising: princípios e aplicações 

 

Promoção de vendas: conceitos, tipos e 

públicos 

Tipos e características de material de ponto 

de venda: displays, faixas de gondola, 

móbiles entre outros. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:     Marketing e Criação Publicitária II                                                                 Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 

 

2.Técnicas de criação publicitária: 

brainstorming, grupo de discussão 

e pesquisa de observação 

Semana Inaugural – Ciclo de Palestras técnicas 
/ Palestrantes do Mercado de trabalho 

Aula 1   
De: 24/07 a 28/07 

 ( 2,5 h.a ) 

 
1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 

2.Técnicas de criação publicitária: 

brainstorming, grupo de discussão 

e pesquisa de observação 

Semana Inaugural – Ciclo de Palestras técnicas 
/ Palestrantes do Mercado de trabalho 

Aula 2  
De: 31/07 a 04/08  

 ( 2,5 h.a ) 

1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto 

2.Técnicas de criação publicitária: 

brainstorming, grupo de discussão 

e pesquisa de observação 

 
Aula Expositiva Inaugural: Apresentação do 
Professor,  disciplina / Procedimentos 
administrativos da ETEC / Exposição das Bases 
Tecnológicas, competências e habilidades da 
disciplina  
 
Revisão rápida de conceitos do MCPI / 
Planejamento na Publicidade / Propaganda 
  

Aula 3  
De: 07/08 a 11/08 

 ( 2,5 h.a ) 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

1.Utilizar técnicas que 

estimulem o potencial criativo 

para o desenvolvimento do 

projeto 

2.Técnicas de criação publicitária: 

brainstorming, grupo de discussão 

e pesquisa de observação 

 
Aula Expositiva com uso de datashow – 
revisão do conceito de briefing e aplicações.  
 
Divisão dos alunos em Grupos. 

 
Aula Prática: escolha de uma empresa à critério 
dos alunos / Elaboração de um briefing de acordo 
com os parâmetros passados pelo professor 

 
Simulação de rotina de atendimento agência – 
cliente ou atendimento ao cliente PJ / PF 
 

Aula 4  
De: 14/08 a 18/08 

( 2,5 h.a )  

1.Utilizar técnicas que 

estimulem o potencial criativo 

para o desenvolvimento do 

projeto. 

2.Técnicas de criação publicitária: 

brainstorming, grupo de discussão 

e pesquisa de observação. 

 
Aula Prática: Em grupos de trabalho - revisão do 
Briefing / preenchimento e elaboração / pesquisa 
web 
Troca de briefing entre os grupos coordenada pelo 
professor. 
Análise do briefing a ser desenvolvido  
 
Simulação de reunião com o cliente para 
alinhamento do job solicitado no briefing  
 
 

Aula 5 
De: 21/08 a 25/08 

( 2,5 h.a ) 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

1.Utilizar técnicas que 

estimulem o potencial criativo 

para o desenvolvimento do 

projeto. 

2.Técnicas de criação publicitária: 

brainstorming, grupo de discussão 

e pesquisa de observação. 

 
Aula Expositiva com aplicação prática dos 
alunos divididos em grupo 
 
Conceitos de brainstorming / orientações para a 
prática da técnica (passo a passo) coordenada 
pelo professor / vivência do grupo de discussão e 
aplicação da pesquisa de observação 
 
Aplicação da técnica de brainstorming em 4 etapas 
 
Simulação área de criação da agência ou 
criação de um projeto para atender PF ou PJ 
 
 

Aula 6 
De: 28/08 a 01/09 

( 2,5 h.a ) 

1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 

 

2.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação. 

 
Aula Expositiva com uso de data show e 
recursos áudio visuais – orientação quanto aos 
conceitos de comunicação integrada. 
 
Proposta de Atividade: Criação Publicitária / 
desenvolvimento do projeto solicitado no briefing a 
partir das técnicas estudadas.  
- Utilização de softwares gráficos  
 
Simulação área de criação da agência ou 
criação de um projeto para atender PF ou PJ 
 

 

 
Aula 7  

De: 04/09 a 08/09 
 ( 2,5 h.a ) 
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1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 

2.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação. 

 
Aula Expositiva com uso de data show e 
recursos áudio visuais – orientação quanto aos 
conceitos de comunicação integrada. 
 
Proposta de Atividade: Criação Publicitária / 
desenvolvimento do projeto solicitado no briefing a 
partir das técnicas estudadas.  
Utilização de softwares gráficos  
 
Simulação área de criação da agência ou 
criação de um projeto para atender PF ou PJ 
 

Aula 8 
De: 11/09 a 15/09 

( 2,5 h.a ) 

 
1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 

2.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 

e pesquisa de observação. 

 
Semana Técnica / Semana de Animação 

Aula 9 
De: 18/09 a 22/09 

( 2,5 h.a ) 

1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 

2.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 

e pesquisa de observação. 

 
Apresentação dos projetos desenvolvidos 
pelos alunos: Briefings recebidos / Apresentação 
da proposta de criação e defesa da produção 
publicitária. 
 
Simulação apresentação projeto para o cliente/ 

defesa do processo de criação publicitária 
 

Aula 10 
De: 25/09 a 29/09 

( 2,5 h.a ) 
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1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
2.Pesquisar oportunidades de 
aplicação de merchandising  
 
3. Selecionar alternativas que 
possibilitem a criação do projeto 
de promoção de vendas. 

 
4.Aplicar os materiais de ponto 
de venda de acordo com a 
implantação do projeto de 
merchandising 
 

1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3. Promoção de Vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gôndolas, 
móbiles entre outros 
 

Apresentação dos projetos desenvolvidos 
pelos alunos: Briefings recebidos / Apresentação 
da proposta de criação e defesa da produção 
publicitária. 
 
Simulação apresentação projeto para o cliente/ 

defesa do processo de criação publicitária 
 

Aula 11 
De: 02/10 a 06/10 

( 2,5 h.a ) 

1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
2.Pesquisar oportunidades de 
aplicação de merchandising  
 
3. Selecionar alternativas que 
possibilitem a criação do projeto 
de promoção de vendas. 

 
4.Aplicar os materiais de ponto 
de venda de acordo com a 
implantação do projeto de 
merchandising 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3. Promoção de Vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gôndolas, 
móbiles entre outros 
 

Aula Expositiva com uso de data show e 
recursos áudio visuais 
 
Conceito de Merchandising e promoção de vendas 
aplicações e exemplos práticos. 
 
Proposta de Atividade: Pesquisa e escolha um 
produto / ponto de vendas com promoção de 
vendas vigente. Análise de regulamento da 
campanha destacando pontos relevantes. 
 
Preenchimento de relatório com diagnóstico 

 
 

Aula 12 
De: 09/10 a 13/10 

 ( 2,5 h.a ) 
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1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
2.Pesquisar oportunidades de 
aplicação de merchandising  
 
3. Selecionar alternativas que 
possibilitem a criação do projeto 
de promoção de vendas. 

 
4.Aplicar os materiais de ponto 
de venda de acordo com a 
implantação do projeto de 
merchandising 
 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3. Promoção de Vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gôndolas, 
móbiles entre outros 
 

 
Proposta de Atividade: Desenvolvimento de 
projeto de merchandising / 
Visita ao ponto de vendas / Captação de fotos / 
classificação dos materiais utilizados no ponto de 
vendas / comparação com o ponto de vendas 
virtual (e-commerce). 

 
Simulação área de criação da agência ou 
criação para um cliente PJ / PF 

 

 
Aula 13 

De: 16/10 a 20/10 
( 2,5 h.a ) 

 
 

1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
2.Pesquisar oportunidades de 
aplicação de merchandising  
 
3. Selecionar alternativas que 
possibilitem a criação do projeto 
de promoção de vendas. 

 
4.Aplicar os materiais de ponto 
de venda de acordo com a 
implantação do projeto de 
merchandising 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3. Promoção de Vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gôndolas, 
móbiles entre outros 
 

 
Aula Expositiva – orientação quanto aos 
conceitos de comunicação integrada. 
 
Proposta de Atividade: Criação Publicitária / 
Acrescentar ao projeto captado uma peça 
publicitária a critério do grupo / Justificar.  
Utilização de softwares gráficos  
 
Simulação área de criação da agência ou 
criação para um cliente PJ / PF 

 

Aula 14 
De: 23/10 a 27/10  

 ( 2,5 h.a ) 
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1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
2.Pesquisar oportunidades de 
aplicação de merchandising  
 
3. Selecionar alternativas que 
possibilitem a criação do projeto 
de promoção de vendas. 

 
4.Aplicar os materiais de ponto 
de venda de acordo com a 
implantação do projeto de 
merchandising 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3. Promoção de Vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gôndolas, 
móbiles entre outros 
 

 
Proposta de Atividade: Criação Publicitária / 
Acrescentar ao projeto captado uma peça 
publicitária a critério do grupo / Justificar.  
Utilização de softwares gráficos  
 
Simulação área de criação da agência ou 
criação para um cliente PJ / PF 
 
 

Aula 15  
De: 30/10 a 03/11 

 ( 2,5 h.a ) 

1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
2.Pesquisar oportunidades de 
aplicação de merchandising  
 
3. Selecionar alternativas que 
possibilitem a criação do projeto 
de promoção de vendas. 

 
4.Aplicar os materiais de ponto 
de venda de acordo com a 
implantação do projeto de 
merchandising 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3. Promoção de Vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gôndolas, 
móbiles entre outros 
 

 

Apresentação dos projetos desenvolvidos 
pelos alunos: criação / justificativa da peça 
publicitária inserida na campanha. 
 

Simulação de apresentação projeto para o 
cliente/ defesa do processo de criação 

publicitária 
 

 

Aula 16 
De: 06/11 a 10/11 

 ( 2,5 h.a ) 
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1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 
2.Pesquisar oportunidades de 
aplicação de merchandising  
 
3. Selecionar alternativas que 
possibilitem a criação do projeto 
de promoção de vendas. 

 
4.Aplicar os materiais de ponto 
de venda de acordo com a 
implantação do projeto de 
merchandising 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
2.Merchandising: princípios e 
aplicações 
 
3. Promoção de Vendas: 
conceitos, tipos e públicos 
 
4. Tipos e características de 
material de ponto de venda: 
displays, faixas de gôndolas, 
móbiles entre outros 
 

 
Apresentação dos projetos desenvolvidos 
pelos alunos: criação / justificativa da peça 
publicitária inserida na campanha. 
 

Simulação de apresentação projeto para o 
cliente/ defesa do processo de criação 

publicitária 
 

 

Aula 17 
De: 13/11 a 17/11 

 ( 2,5 h.a ) 

 
1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
 

 
Aula Expositiva com uso de data show e 
recursos áudio visuais 
 
Suporte ao TCC: Marketing Pessoal / Técnicas de 

Apresentação em Público 
 

 
 

Aula 18 
De: 20/11 a 24/11  

 ( 2,5 h.a ) 
 

 
1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 
 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
 

 
Aula Expositiva com uso de data show e 
recursos áudio visuais 
 
Suporte ao TCC: Marketing Pessoal / Técnicas de 

Apresentação em Público 
 
 

 
 

Aula 18 
De: 27/11 a 01/12  

 ( 2,5 h.a ) 
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1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 

 
 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
 

Bancas de TCC´s /  
Apresentação dos Projetos de Conclusão de 

Curso. 

 
 

Aula 20 
De: 04/12 a 08/12 

 ( 2,5 h.a ) 
 

 
1.Utilizar técnicas que 
estimulem o potencial criativo 
para o desenvolvimento do 
projeto. 

 
 

 
1.Técnicas de criação publicitária: 
brainstorming, grupo de discussão 
e pesquisa de observação 
 
 

Feira de TCC´s /  
Apresentação dos Projetos para a Comunidade 

Escolar 

Aula 21  
De: 11/12 a 15/12 

 ( 2,5 h.a ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

IV - Plano de Avaliação de Competências 
 
Habilitação Profissional de Técnico em Comunicação Visual  
Componente Curricular: Marketing e Criação Publicitária II 
 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
  
1.Desenvolver técnicas de criação 
publicitária que orientem o 
desenvolvimento de uma 
campanha. 
 
2.Detectar as ferramentas 
adequadas ao uso do 
merchandising no projeto de 
comunicação visual. 
 
3.Desenvolver projeto de 
comunicação visual adequado às 
necessidades do mercado para 
promoção de vendas 
 
4.Acompanhar as inovações do 
mercado de design e suas 
projeções futuras para a 
implantação do projeto de 
merchandising 
 

 
 
 

 Elaboração de Projetos 
Técnicos 

 Observação direta 

 Pesquisa de Mercado 

 Presença nas aulas 

 Participação em sala de aula e 
nos trabalhos coletivos 

 Entrega das atividades 
propostas nos prazos 

 Sinergia com o grupo de 
trabalho 

 Desempenho em sala de aula 
 Desempenho na apresentação 

dos projetos 
 

 
 
 

 Observação 

 Criticidade 

 Percepção do meio / veículos 
de comunicação 

 Interpretação 

 Aplicação prática do conteúdo 
apresentado 

 Atitude pró-ativa 

 Decodificação da linguagem 
 Criatividade 

 

 
 
 

 Domínio sobre o conteúdo dos 
módulos 1 e 2 e sua 
aplicabilidade nos projetos e 
no  TCC 

 
 Evolução do aprendizado no 

decorrer do curso 

 Aplicabilidade dos conceitos 
 Qualidade e pontualidade dos 

trabalhos entregues 
 Participação 

 Assiduidade 
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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 
Acompanhamento de 

frequência / participação em 
sala de aula Recuperação Contínua Aula a aula 

Procedimento adotado 
aula a aula 

Semana de Recepção / Palestras 

Agosto 
Acompanhamento de 

frequência / participação em 
sala de aula Recuperação Contínua Aula a aula 

Procedimento adotado 
aula a aula 

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro Acompanhamento de 
frequência / participação em 

sala de aula 
Semana Técnica Recuperação Contínua Aula a aula 

Procedimento adotado 
aula a aula 

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

Outubro 

 
Acompanhamento de 

frequência / participação em 
sala de aula Recuperação Contínua Aula a aula 

Procedimento adotado 
aula a aula 

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

Novembro 

Acompanhamento de 
frequência / participação em 

sala de aula 
 Recuperação Contínua Aula a aula 

Procedimento adotado 
aula a aula 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro 

Acompanhamento de 
frequência / participação em 

sala de aula 
 Recuperação Contínua Aula a aula 

Procedimento adotado 
aula a 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) 

 
PENA, Felipe. 1000 perguntas sobre teoria da comunicação. – Rio de Janeiro: LTC, 2012 
BERTOMEU, João Vicente Cegato, Criação Visual e Multimídia – São Paulo: Cengage Learning, 2010 
MARTINS, Zeca, Propaganda é isso aí. Saraiva editora, 2010  
PINHEIRO, R. M. et al, Comportamento do Consumidor. FGV Editora, 2004. Claudio, Produção Gráfica 
Ed. Pancrow, 2009 
BLESSA, Regina. Merchandising no Ponto de Venda 4ª Edição – Editora Atlas, 2006  
MALHOTRA, Narest. Design de Loja e Merchandising Visual - Criando um ambiente que convida a 
comprar Editora Saraiva, 2013 
 
 

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

 
Ciclo de Palestras – Semana de Recepção / acolhimento 
Semana Técnica / Semana de Animação 
Palestras programadas ao longo do semestre para o Curso de Comunicação Visual 
Suporte ao TCC  
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

A partir do diagnóstico e necessidade de aplicação pontual – personalizada de acordo com o desempenho 
do aluno 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2017 
 

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

Nome do coordenador (a): Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2017 
 
 
____________________________________ 
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:  Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: PRODUÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS II  

Módulo:  3 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:  

Realizar produção em still life e ensaios fotográficos.  

Atividades :  

Buscar imagens adequadas ao projeto.  

Executar registros gráficos, fotográficos, protótipos e relatórios.  

Auxiliar na execução de tarefas em estúdio fotográfico.  

Identificar diferentes formatos e estilos de fotografias.  

Conhecer e utilizar a câmera fotográfica e seus recursos. Realizar ensaio fotográfico P&B e  
Digital 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular:   PRODUÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS II                                             Módulo: 3 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1 
 

 
 
 

2 
 

 
 
 
 
3 
 

 
 
4 

 
Classificar as imagens fotográficas de 
acordo com as necessidades do 
projeto.  
 
 
Selecionar imagens fotográficas para o 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.  
 
 
 
 
Gerenciar as saídas de arquivos.  

 
 
 
 

Definir técnicas de reprodução 
adequadas ao desenvolvimento do 
projeto  

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 
  Distinguir temas de imagens de acordo    
  com o projeto de comunicação visual. 
 

 
  Elaborar bancos de imagens úteis para o      
  projeto de comunicação visual.  
 
 

 
  Adequar as saídas de cores  
 
  Adequar as saídas de arquivos de    
  acordo com o projeto de comunicação   
  visual.  
     
 
 
  Utilizar técnicas de reprodução     
  fotográfica digital, seus materiais e    
  acabamentos.  

 
 

 
1 
 

 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 

4 

 
Classificação e organização de imagens: 
artísticas, jornalísticas e publicitárias   
 

 
  Banco de imagens e referências de   
  Pesquisa: criação e gerenciamento  
  através de softwares específicos  

 
 
 

 
  Gerenciamento de cores. 

 
 
 
 

 
  Manipulação de arquivos digitais para  
  finalização e impressão  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   PRODUÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS II                                             Módulo: 3 
 

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. 

24 / 07  

 
1.Distinguir temas de imagens 
de acordo com o projeto de 
comunicação visual 

 
1.Classificação e organização de 
imagens  : artísticas, jornalísticas 
e publicitárias 

Aula teórica em sala de aula com apresentação de 
exemplos de imagens artísticas, jornalísticas e 
publicitárias.  Principais fotógrafos. 
Atividade prática   : produção de fotos com celular 
nesses estilos fotográficos . 
(avaliação diagnóstica  ) 
 

 
31 / 07  

 
2.Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
5.Utilizar técnicas de 
reprodução    fotográfica digital, 
seus materiais e    
acabamentos.  
 
 

 
2.Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos 
 
4.Manipulação de arquivos digitais 
para finalização e impressão  
 

 
Produzir um anúncio e aplicar imagens 
fotográficas em still life em uma peça publicitária. 
(categoria publicitária ) 
Tema a definir com os alunos.  
Aula prática no estúdio de foto  
 
avaliação - Produção do ensaio digital no estúdio 
de produto. 
 

  
 
 

07 / 08  a  14 / 08 
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3.Adequar as saídas de cores  
 
4.Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação   
visual.  

3.Gerenciamento de cores 
Tratamento e gerenciamento de cores  da imagem 
em software photoshop  
Aula prática no laboratório de informática. 

21 / 08  a  28 / 08 

2.Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  

1.Classificação e organização de 
imagens artísticas, jornalísticas e 
publicitárias 

ESCOLA ABERTA  
Produção de imagens fotográficas 
“JORNALÍSTICAS”. 
Os alunos devem fotografar durante o semestre o 
evento para compor o portfólio de foto jornalística 
Obs.: Projeto a ser realizado : Produção de um 
portfólio de fotografia, contendo fotos artísticas, 
fotos publicitárias e fotos jornalísticas. 
 

26/8 (sábado letivo) 

 
2.Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 

1.Classificação e organização de 
imagens artísticas, jornalísticas e 
publicitárias 

Tema : Fotografar diversos temas , 
preferencialmente natureza e animais.   
Sugestão : Visita ao Parque ecológico e/ou Centro 
Comercial de Alphaville para realizar as imagens 
ou a combinar com os alunos. 
Gênero das fotos : artísticas  
Obs.: Projeto a ser realizado : Produção de um 
portfólio de fotografia, contendo fotos artísticas, 
fotos publicitárias e fotos jornalísticas. 
 

 
04 / 09 a 11 / 09 

2.Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  

1.Classificação e organização de 
imagens artísticas, jornalísticas e 
publicitárias 

SEMANA TÉCNICA 
Produção de imagens fotográficas 
“JORNALÍSTICAS”. 
Obs.: Projeto a ser realizado : Produção de um 
portfólio de fotografia, contendo fotos artísticas, 
fotos publicitárias e fotos jornalísticas. 
 
 

 
18 / 09 a 22 / 09 
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2.Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  

1.Classificação e organização de 
imagens  : artísticas, jornalísticas 
e publicitárias 

PRIMAVERA DO SABER E FESTIVAL 
Produção de imagens fotográficas 
“JORNALÍSTICAS”. 
Obs.: Projeto a ser realizado : Produção de um 
portfólio de fotografia, contendo fotos artísticas, 
fotos publicitárias e fotos jornalísticas. 
 

 
23 / 09  

  FECHAMENTO DA MéDIA BIMESTRAL 25/ 09 

 
3.Adequar as saídas de cores  
 
4.Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação   
visual.  
 

3.Gerenciamento de cores. 
 
4.Manipulação de arquivos digitais 
para finalização e impressão  

 

Tratamento e gerenciamento de cores  da imagem 
em software photoshop das fotografias 
jornalísticas  da Primavera do Saber e Festival 
 
Aula prática no laboratório de informática. 
 
FECHAMENTO DA MéDIA BIMESTRAL e 
Atividades de recuperação contínua 

 
25 / 09 a 02 /10 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

 
RECUPERAÇÃO CONTÍNUA 
Entrega de atividades  solicitadas para serem 
refeitas ou fora de prazo (mediante justificativa da 
ausência ) 
 

02 /10 
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2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução    fotográfica digital, 
seus materiais e    
acabamentos.  
 

1.Classificação e organização de 
imagens  : artísticas, jornalísticas 
e publicitárias 

Projeto: Produção de um portfólio de fotografia, 
contendo fotos artísticas, fotos publicitárias e fotos 
jornalísticas. 
A partir das fotos realizadas durante o curso , o 
aluno deverá produzir o seu portfólio fotográfico. 
 
Análise das fotografias desenvolvidas para fins de 
classificação 

 
09 / 10 a 16 / 10 

2.Elaborar banco de imagens  
uteis para o projeto de 
comunicação visual. 
 
5.Utilizar técnicas de 
reprodução    fotográfica digital, 
seus materiais e    
acabamentos.  
 

2.Banco de imagens e referências 
de pesquisa : criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos 

 
Projeto: Produção de um portfólio de fotografia, 
contendo fotos artísticas, fotos publicitárias e fotos 
jornalísticas. 
A partir das fotos realizadas durante o curso , o 
aluno deverá produzir o seu porifólio fotográfico. 
Aula prática : Elaboração de um porifólio. – layout  
Aula teórica :  Dicas de catalogação de imagens, 
organização do portfólio e  tratamento de imagens. 
 

 
23 / 10 
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3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação   
visual.  
 
2. Elaborar banco de imagens  
uteis para o projeto de 
comunicação visual. 
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução    fotográfica digital, 
seus materiais e    
acabamentos.  
 

 
 
3. Gerenciamento de cores. 
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa : criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos 

 

 
Projeto:  
Produção de um portfólio de fotografia, contendo 
fotos artísticas, fotos publicitárias e fotos 
jornalísticas. 
A partir das fotos realizadas durante o curso , o 
aluno deverá produzir o seu portfólio fotográfico. 
 
 
Atividade :  
arte final da montagem do portfólio fotográfico. 
 
Aula prática :  
laboratório de informática e no estúdio fotográfico. 
 

 
30 / 10 a 06 / 11 

  

 
Plantão Inter e TCC 
 
Plantão de dúvidas em relação da fotografia 
aplicada ao TCC 
 
 
 
 

25 /11 
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3.Adequar as saídas de cores  
 
4.Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação   
visual.  
 
2.Elaborar banco de imagens  
uteis para o projeto de 
comunicação visual. 
 
1.Distinguir temas de imagens 
de acordo  com o projeto de 
comunicação visual. 
 

 
3.Gerenciamento de cores. 
 
4.Manipulação de arquivos digitais 
para finalização e impressão  
 
2.Banco de imagens e referências 
de pesquisa : criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos 
 
1.Classificação e organização de 
imagens  : artísticas, jornalísticas 
e publicitárias 
 
 

Projeto: Produção de um portfólio de fotografia, 
contendo fotos artísticas, fotos publicitárias e fotos 
jornalísticas. 
A partir das fotos realizadas durante o curso , o 
aluno deverá produzir o seu portfólio fotográfico. 
 
APRESENTAÇãO para classe do portfólio 
Avaliação dos projetos desenvolvidos. 
 
Avaliação dos projetos fotográficos desenvolvidos 

27 / 11 

  

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

 
04/12 

  
 
Apreciação e apresentação dos projetos de TCC 

11/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Classificar as imagens 
fotográficas de acordo com  as 
necessidades do projeto .  
 

Avaliação 1o. bimestre: 
Debate e entrega de relatório sobre o 
tema abordado 
Apreciação da palestra, com a 
possibilidade de conversar e tirar sua 
dúvidas .  
Palestra com Paulo Uemura Fotografia 
Publicitária. 
 

- Assiduidade : comparecimento nas 
aulas. 
- Comprometimento :  entrega do 
relatório 
- Participação : apreciação da palestra. 
 
 

- Interagir com o palestrante. 
- Obedecer as normas de conduta 
durante a apresentação do palestrante 
- Elaborar o relatório após o término da 
apresentação  

 
Classificar as imagens 
fotográficas de acordo com  as 
necessidades do projeto .  
 
Selecionar imagens fotográficas 
para o desenvolvimento do 
projeto de comunicação visual.  
 

Avaliação 1o. bimestre: 
Fotografar de acordo com a 
classificação das imagens fotográficas 
elaboradas pelo aluno  
“Planos de enquadramento “ : 
avaliação diagnóstica quanto ao 
conhecimento básico das técnicas de 
composição e planos fotográficos 
 
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 
 

- Execução das atividades em sala -  
Entrega das atividades  
- Qualidade dos resultados dos 
exercícios, utilizando as imagens 
fotográficas realizadas pelo aluno. 
- Interesse em buscar novas formas de 
executar os exercícios propostos ou 
ainda, executar outros exercícios com 
as técnicas aprendidas. 
- Cumprir prazos estabelecidos. 
OBS.: Projeto desenvolvido durante o 
semestre  
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Classificar as imagens 
fotográficas de acordo com  as 
necessidades do projeto .  
 
Selecionar imagens fotográficas 
para o desenvolvimento do 
projeto de comunicação visual.  
 

 
Avaliação 2o. bimestre :  
Portifólio Fotográfico 
 
Produção de um portfólio de fotografia, 
contendo fotos artísticas, fotos 
publicitárias e fotos jornalísticas 
durante o semestre todo. Apresentar 
para a classe e convidados o resultado 
obtido. 
 
Foto jornalística : fotografar os eventos 
da ETEC e projetos desenvolvidos 
pelos alunos . 
 
Foto Publicitária : Realizar fotos a 
serem aplicadas na publicidade. Fotos 
de produtos, alimentos e outros temas 
conforme solicitação do cliente. 
 
Fotos artísticas : Realizar imagens 
aplicando os conhecimentos obtidos, 
com criatividade e um toque pessoal 
do fotógrafo.   
 
 

 
- 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. 
 
 

 
- Execução das atividades em sala -  
Entrega das atividades  
 
- Qualidade dos resultados dos 
exercícios, utilizando as imagens 
fotográficas realizadas pelo aluno. 
 
- Interesse em buscar novas formas de 
executar os exercícios propostos ou 
ainda, executar outros exercícios com 
as técnicas aprendidas. 
 
- Cumprir prazos estabelecidos. 
 
OBS.: Projeto desenvolvido durante o 
semestre  
 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 
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Selecionar imagens fotográficas 
para o desenvolvimento do 
projeto de comunicação visual.  
 
Gerenciar as saídas de 
arquivos . 
 
Definir técnicas de reprodução 
adequadas ao desenvolvimento 
do projeto. 

Avaliação 1 - Produção do ensaio 
digital no estúdio de produto . 
( fotografia still life para peça 
publicitária 

 
Avaliação 2 - Produção de ensaio 
artístico. 
 
Avaliação 3 - Tratamento das imagens. 
 
Avaliação 4 - Seleção e impressão da 
foto. 
 

 
Recuperação contínua: permissão para 
a entrega de trabalhos fora de prazo 
mediante justificativas e / ou fora de 
prazo. 

 
Criatividade, objetividade e harmonia 
nas produções de imagens e na 
realização dos ensaios fotográficos. 
 
Utilização correta das normas técnicas 
de operação do equipamento 
fotográfico 

 
- Execução das atividades em sala  
 
-  Entrega das atividades  
 
- Qualidade dos resultados dos 
exercícios, utilizando as imagens 
fotográficas realizadas pelo aluno. 
 
- Interesse em buscar novas formas de 
executar os exercícios propostos ou 
ainda, executar outros exercícios com 
as técnicas aprendidas. 
 
- Cumprir prazos estabelecidos. 
 
OBS.: Projeto desenvolvido durante o 
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 

      

Julho 
Apreciação de Palestra com 
fotógrafo  
Paulo Uemura  
foto publicitária 

Avaliação diagnóstica : 
Análise das imagens fotográficas 
realizadas em termos de planos de 
enquadramento  

Organização e correção das 
imagens fotográficas  
desenvolvidas nas aulas para 
orientação da melhor forma de 
uso de equipamentos  

Apostilas e sugestões de 
leitura de bibliografia 
complementar 

Semana de Recepção / Palestras 

Agosto 

Aulas práticas em laboratório 
Orientação quanto ao uso de 
equipamentos  

Organização e correção das 
imagens fotográficas  
desenvolvidas nas aulas para 
orientação da melhor forma de 
uso de equipamentos 

Apostilas e sugestões de 
leitura de bibliografia 
complementar 

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 

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

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

Organização e correção das 
imagens fotográficas  
desenvolvidas nas aulas para 
orientação da melhor forma de 
uso de equipamentos 

Apostilas e sugestões de 
leitura de bibliografia 
complementar 

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

Outubro 

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

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

Organização do projeto 
de portifolio fotográfico. 
 

Apostilas e sugestões de 
leitura de bibliografia 
complementar 

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

Novembro  Aulas práticas em laboratório 
 
 

Orientação e colaboração no 
desenvolvimento de projetos de TCC 

Auxílio na finalização 
das peças dos projetos 
de TCC 
 

Orientação quando 
aplicada a fotografia nos 
projetos de TCC 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro   
Aulas práticas em laboratório 
 

Orientação e colaboração no 
desenvolvimento de projetos de TCC 

Apresentação dos projetos de 
TCC 
 

Orientação quando 
aplicada a fotografia nos 
projetos de TCC 

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) 

Adobe Creative. Adobe Photoshop CS6: Classroom in a book. Guia de treinamento oficial.  

ANG,Tom. Fotografia digital: uma introdução. 
BAVISTER , Steve -  Guia de Fotografia Digital. 

EDGECOE, John, O novo manual da fotografia . Guia completo para todos os formatos.  

JENKSON, Mark  Curso de Fotografia de Retrato. 
  
 

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

Atividade extra: Registro fotográfico dos eventos ocorridos na ETEC para organização do portfólio de 
fotografia área de atuação.   
Projeto TCC – auxílio quanto ao uso de referências fotográficas para o desenvolvimento do TCC. 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

Organização do portfólio de fotográfico e  relacionado à área de atuação.   
Análise de imagens fotográficas.   
 

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 nº59  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: Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: PRODUÇÃO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA II 

Módulo: 3º Módulo C. H. Semanal: 2,5 h.a. 

Professor: Marcel Felício Copola 

  

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
• Ilustrar livros, catálogos, jornais, revistas e outras mídias impressas.  
• Desenvolver identidade visual, sinalização de ambientes e papelaria.  
• Realizar produção em still life e ensaios fotográficos.  
• Realizar leitura e desenho técnico.  
• Desenhar e ilustrar por meio da computação gráfica.  
• Desenvolver e executar projetos em design gráfico: embalagens, cartazes, folderes, 
displays, linha de papelaria e outros serviços destinados à comunicação visual.  
 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular: Produção de Imagem Fotográfica 2          Módulo:3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
  

1. Classificar as imagens fotográficas 
de acordo com as necessidades do 
projeto.  
 
2. Selecionar imagens fotográficas para 
o desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Gerenciar as saídas de arquivos.  
 
4. Definir técnicas de reprodução 
adequadas ao desenvolvimento do 
projeto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Distinguir temas de imagens de acordo 
como projeto de comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens úteis para o 
projeto de comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de arquivos de acordo 
com o projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de reprodução fotográfica 
digital, seus materiais e acabamentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências de 
pesquisa: criação e gerenciamento 
através de softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos digitais para 
finalização e impressão  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Produção de Imagem Fotográfica 2          Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* * 

 
Semana de Recepção 
 

1. Apresentação pessoal 
 

2. Apresentação do Plano de Curso do 
semestre (Competência, Habilidades e 
Bases Tecnológicas previstas no 
componente Curricular) 

 
3. Apresentação da Proposta Pedagógica do 

professor. 
 

 
24/07 a 28/07 
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1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  

Estéticas Fotográficas 1 
 
Aula expositiva sobre sobre o conceitos de Cultura 
e Estéticas. 

 
31/07 a 04/08 

 
1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  
 

Estéticas Fotográficas 2 
 
Aula expositiva sobre o a Ciência da Luz, 
Espectros Eletromagnéticos, Cor e Suportes. 

 
07/08 a 11/08 
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1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  
 

 
Projeto 1.1 – Lambe-Lambe 
 

1. Conceitos de Fotografia Artística; 
 

2. Construção do Briefing; 
 

3. O que é Lambe-Lambe; 
 

4. Construção de Pauta; 
 

5. Entendimento de limitações técnicas do 
processo de impressão do suporte. 

 
6. Construção do Painel Semântico; 

 
7. Primeiros Raffes. 

 
 

 
14/08 a 18/08 

 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  
 

2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  
 

Projeto 1.2 – Lambe-Lambe 
 

Prática fotográfica no estúdio. 
 
 

 

 
21/08 a 25/08 
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1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

Projeto 1.3 – Lambe-Lambe 
 

1. Construção da Montagem digital 
(Illustrator); 
 

2. Tratamento da imagem (Photoshop); 
 

3. Fechamento do arquivo para impressão. 

 
28/08 a 01/09 

1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

Projeto 1.4 – Lambe-Lambe 
 

1. Preparação do material; 
 
2. Colagem do trabalho; 

 
3. Apresentação. 

 
 
*Feriado de quinta-feira 

 
04/09 a 08/09 
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1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

Fotografia Cinematográfica  
para Semana de Animação 
 

1. Uso da fotografia na história do Cinema; 
 

2. Fotometria na animação; 
 

3. Uso corretos de equipamentos; 
 

4. Fechamento. 

 
11/09 a 15/09 
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1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

Semana de Animação 
 
Projeto Inter-Cursos, tem como objetivo promover 
uma integração interpessoal e inter-profissional. 
Construção de uma animação que será 
apresentada na “Primavera do Saber”. 

 
18/09 a 22/09 

1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

Projeto 2.1 – Auto-Retrato 
 

1. Construção do Briefing; 
 

2. O que é Auto-Retato; 
 

3. Construção de Pauta; 
 

4. Entendimento de limitações técnicas do 
processo de impressão do suporte. 

 
5. Construção do Painel Semântico; 

 
6. Primeiros Raffes. 

 

25/09 a 29/09 
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1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

Projeto 1.2 – Auto-Retrato 
 

Prática fotográfica no estúdio. 
02/10 a 06/10 

1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

Projeto 1.3 – Auto-Retrato 
 

Prática fotográfica no estúdio. 
 
 
*Feriado de quinta-feira 

09/10 a 13/10 
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1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

Projeto 2.4 – Auto-Retrato 
 

1. Preparação do material; 
 
2. Colagem do trabalho; 

 
3. Apresentação. 

 

16/10 a 20/10 

1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

3.1 Aulas Voltadas para as fotografias que 
serão utilizadas no Trabalho de Conclusão do 
Curso. 

23/10 a 27/10  
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1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

3.2 Aulas Voltadas para as fotografias que 
serão utilizadas no Trabalho de Conclusão do 
Curso. 
 
*Feriado de quinta-feira 

30/10 a 03/11 

1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

3.3 Aulas Voltadas para as fotografias que 
serão utilizadas no Trabalho de Conclusão do 
Curso. 
 

06/11 a 10/11 
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1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

 
1. Classificação e organização de 
imagens: artísticas, jornalísticas e 
publicitárias  
 
2. Banco de imagens e referências 
de pesquisa: criação e 
gerenciamento através de 
softwares específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

3.4 Aulas Voltadas para as fotografias que 
serão utilizadas no Trabalho de Conclusão do 
Curso. 
 
*Feriado de quarta-feira 

13/11 a 17/11 

1.Distinguir temas de imagens 
de acordo como projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Elaborar bancos de imagens 
úteis para o projeto de 
comunicação visual.  
 
3. Adequar as saídas de cores  
 
4. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto de comunicação visual.  
 
5. Utilizar técnicas de 
reprodução fotográfica digital, 
seus materiais e acabamentos.  

* Semana de Bancas de TCC 20/11 a 24/11 
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1. Classificação e organização 
de imagens: artísticas, 
jornalísticas e publicitárias  
 
2. Banco de imagens e 
referências de pesquisa: 
criação e gerenciamento 
através de softwares 
específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

* Semana de Bancas de TCC 27/11 a 01/12 

1. Classificação e organização 
de imagens: artísticas, 
jornalísticas e publicitárias  
 
2. Banco de imagens e 
referências de pesquisa: 
criação e gerenciamento 
através de softwares 
específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

* 
4. Aulas Voltadas para fechamento de Arquivo 
para Feira de TCC 
 

04/12 a 08/12 
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1. Classificação e organização 
de imagens: artísticas, 
jornalísticas e publicitárias  
 
2. Banco de imagens e 
referências de pesquisa: 
criação e gerenciamento 
através de softwares 
específicos  
 
3. Gerenciamento de cores  
 
4. Manipulação de arquivos 
digitais para finalização e 
impressão  

 

* Semana de Feira de TCC 
 

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. Classificar as imagens 
fotográficas de acordo com 
as necessidades do projeto.  
 
2. Selecionar imagens 
fotográficas para o 
desenvolvimento do projeto 
de comunicação visual.  
 
3. Gerenciar as saídas de 
arquivos.  
 
4. Definir técnicas de 
reprodução adequadas ao 
desenvolvimento do projeto. 

 
1.Pesquisa e apresentação oral 
 
2. Elaboração de ProjetoTécnico 
 
3. Observação direta 
 
4. Auto-avaliação 
 

 
Todas as dinâmicas desenvolvidas 
durante as aulas servirão de 
critérios de desempenho, que 
analisará os seguintes valores: 
 
1. Sentir 
(Interesse, Atenção e Percepção) 
 
2. Pensar 
(Análise e Síntese) 
 
3. Fazer 
(Expressão, Trabalho e  
Concentração) 

 
Desenvolvimento e apresentação 
dos Projetos1 e 2, e do Trabalho de 
conclusão de Curso. 
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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 Reunião para construção de 
ferramentas para redução da 
Evasão Escolar 

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

Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

Semana de Recepção / 
Palestras 

Agosto  Reunião para construção de 
ferramentas para redução da 
Evasão Escolar 

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

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

31/08 - Reunião de Curso 

Setembro  Reunião para construção de 
ferramentas para redução da 
Evasão Escolar 

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

Organização e correção do 
Projeto desenvolvido nas aulas 

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

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

Outubro   
# 

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

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

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

Novembro 
 

# 
 

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

 Organização e correção do 
Projeto desenvolvido nas aulas 

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e 
TCCs 

Dezembro Reunião para construção de 
ferramentas para redução da 
Evasão Escolar 

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

 Organização e correção do 
Projeto desenvolvido nas aulas 

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

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) 

Bibliografia: 
FLUSSER, Vilém. O mundo codificado. Por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: 
Cosacnaify, 2007 
FLUSSER, Vilén. Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo, 
Editora Hucitec,1985.  
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo Complexo. Cosacnaify 
LACAN, Jacques. Texto: O que é “Esclarecimento”. 
GOETHE, J. W. Doutrina Das Cores. São Paulo, Editora Nova Alexandria,1993. 
Filmografia Complemantar: 
Cosmos: A Spacetime Odyssey. NatGeo,  
Mon Uncle (Meu Tio).  Direção: Jacques Tati. 19858. 
Good Bye Lenin (Adeus Lennin). Direção: Wolfgang Becker, 2014. 
The History of Stuff ( A História das Coisas). Direção: Louis Fox,  2007. 
 

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

Semana de Animação 
Projeto Inter-Cursos, tem como objetivo promover uma integração interpessoal e inter-profissional. 
Construção de uma animação que será apresentada na “Primavera do Saber”. 
TCC 
Na 14º Semana Letiva a Disciplina se voltará a um diálogo direto com o Trabalho de Conclusão de Curso.  
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula 
e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, 
dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Marcel Felício Copola 

Assinatura:                               Data: 11/07/2017 

  
 

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

Nome do coordenador (a): 

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

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: PROJETO TRIDIMENSIONAL 

Módulo: 3 C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Joyce Tavares 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
•. Representar projeto tridimensional através do desenho. 
 
•. Construir mock-up por meio de técnicas de modelagem e/ou escultura. 
 
• Utilizar adequadamente os materiais para a realização de protótipo de acordo com o 
projeto tridimensional. 
 

• Indicar as técnicas de produção em série do projeto tridimensional. - Desenhar e 

ilustrar por meio de computação gráfica; 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
  

 
1. Criar e representar o projeto 
tridimensional. 
 
2. Concretizar tridimensionalmente o 
esboço do projeto. 
 
3. Selecionar os materiais adequados a 
construção do projeto. 
 
4. Definir as tecnologias empregadas no 
processo de produção industrial do projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Representar projeto tridimensional através do 
desenho. 
 
2. Construir mock-up por meio de técnicas de 
modelagem e/ou escultura. 
 
3. Utilizar adequadamente os materiais para a 
realização de protótipo de acordo com o projeto 
tridimensional. 
 
4. Indicar as técnicas de produção em série do 
projeto tridimensional. 
 

 
 
 

  
1. Construção do projeto tridimensional-usar 
recursos bidimensionais. 
 
2. Técnicas de construção de mock-up: 
-modelagem e escultura. 
 
3. Materiais para execução de protótipos: 
-papelão, laminado, madeira balsa, 
massa de modelar, arame, gesso, materiais 
recicláveis, outros. 
 
4. Princípios do processo de produção 
Industrial. 
 
 

 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Representar projeto 
tridimensional através do 
desenho. 
 
2. Construir mock-up por meio 
de técnicas de modelagem 
e/ou escultura. 
 
3. Utilizar adequadamente os 
materiais para a realização de 
protótipo de acordo com o 
projeto tridimensional. 
 
4. Indicar as técnicas de 
produção em série do projeto 
tridimensional. 

 

1. Construção do projeto 
tridimensional-usar recursos 
bidimensionais. 
 
2. Técnicas de construção de 
mock-up: 
-modelagem e escultura. 

 

Desenvolvimento de embalagem bidimensional - 
Conceito 

 
28 / 07 a 04 / 08 
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3. Utilizar adequadamente os 
materiais para a realização de 
protótipo de acordo com o 
projeto tridimensional. 
 
4. Indicar as técnicas de 
produção em série do projeto 
tridimensional. 

 

3. Materiais para execução de 
protótipos: 
-papelão, laminado, madeira 
balsa, 
massa de modelar, arame, gesso, 
materiais recicláveis, outros. 
 
4. Princípios do processo de 
produção Industrial. 

 

Desenvolvimento de embalagem bidimensional - 
Confecção 

 

 
11 / 08 a 25 / 08 

1. Representar projeto 
tridimensional através do 
desenho. 
 
2. Construir mock-up por meio 
de técnicas de modelagem 
e/ou escultura. 

 

2. Técnicas de construção de 
mock-up: 
-modelagem e escultura. 
 

 

Técnicas tridimensionais 
 

01 / 09 a 08 / 09 

1. Representar projeto 
tridimensional através do 
desenho. 
 
2. Construir mock-up por meio 
de técnicas de modelagem 
e/ou escultura. 

 

2. Técnicas de construção de 
mock-up: 
-modelagem e escultura. 
 

 

Desenvolvimento de protótipos tridimensionais. 
 

15 / 09 a 20 /10 

  Semana de Animação 18/09 a 22/09 
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1. Representar projeto 
tridimensional através do 
desenho. 
 
2. Construir mock-up por meio 
de técnicas de modelagem 
e/ou escultura. 
 
3. Utilizar adequadamente os 
materiais para a realização de 
protótipo de acordo com o 
projeto tridimensional. 
 
4. Indicar as técnicas de 
produção em série do projeto 
tridimensional. 

 

1. Construção do projeto 
tridimensional-usar recursos 
bidimensionais. 
 
2. Técnicas de construção de 
mock-up: 
-modelagem e escultura. 
 
3. Materiais para execução de 
protótipos: 
-papelão, laminado, madeira 
balsa, 
massa de modelar, arame, gesso, 
materiais recicláveis, outros. 
 
4. Princípios do processo de 
produção Industrial. 

Desenvolvimento de protótipo tridimensional 
completo do conceito ao produto. 27 / 10 a 01 / 12 

1. Representar projeto 
tridimensional através do 
desenho. 
 
2. Construir mock-up por meio 
de técnicas de modelagem 
e/ou escultura. 
 
3. Utilizar adequadamente os 
materiais para a realização de 
protótipo de acordo com o 
projeto tridimensional. 
 
4. Indicar as técnicas de 
produção em série do projeto 
tridimensional. 

 

1. Construção do projeto 
tridimensional-usar recursos 
bidimensionais. 
 
2. Técnicas de construção de 
mock-up: 
-modelagem e escultura. 
 
3. Materiais para execução de 
protótipos: 
-papelão, laminado, madeira 
balsa, 
massa de modelar, arame, gesso, 
materiais recicláveis, outros. 
 

4. Princípios do processo de 
produção Industrial. 

Trabalho de conclusão de Curso – Apoio às peças 
técnicas bidimensionais e tridimensionais dos 

projetos. 
08 / 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.  Analisar o conteúdo 
tridimensional adequado ao 
projeto de comunicação visual. 
 
2. Elaborar projetos de 
comunicação visual trabalhando 
elementos bidimensionais e 
tridimensionais. 
 
3. Utilizar da conceituação e 
componentes da comunicação 
visual para a interpretação de 
informações para melhor 
atender as necessidades dos 
clientes. 

 
Adequar o projeto a cada cliente. 
 
Avaliação dos projetos visando a 
observação dos conceitos aplicados de 
forma plausível. 
 
Apresentação e argumentação sobre o 
desenvolvimento do produto 

 
Criatividade; 
 
Domínio de técnicas; 
 
Execução de projeto; 
 
Funcionalidade; 
 
Dominar as técnicas de representação 
bidimensionais e tridimensionais; 
 

 

Assiduidade; 

- Fluxo contínuo de produção; 

- Aplicação coerente dos conceitos de 
tridimensionalidade; 

- Entrega dos exercícios; 

- Uso adequado da ferramenta; 

- Cumprimento dos prazos; 

-Execução de projeto de forma prática, 
não apenas conceitual, apresentando 
de forma coesa e coerente as 
alternativas de projetos para clientes. 

-Inovação no 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 

 Organização das 
palestras com ex-
alunos, recepção aos 
alunos    

Semana de Recepção / 
Palestras 

Agosto     
 Correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas   31/08 - Reunião de Curso 

Setembro 

  
 Correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas 

 Preparar material de 
apoio (vídeo aulas) para 
amparar as dúvidas que 
surgirem fora da escola. 

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

Outubro 
  
 
   

 Correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas 

 Preparar material de 
apoio (vídeo aulas) para 
amparar as dúvidas que 
surgirem fora da escola. 

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

Novembro 
  
 
  Revisão de conteúdo 

 Correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas   

Projeto Interdisciplinar 
25/11 – Plantão INTER e TCCs 

Dezembro 
  
 
  Revisão de conteúdo 

  Correção do Projeto 
desenvolvido nas aulas   

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) 

Livros: 
CAVALCANTI, Pedro, CHAGAS, Carmo. História da Embalagem no Brasil, São Paulo, ABRE,2006. 
ELLICOT, Candance, RONCARELLI Sarah. Design de Embalagem - 100 Fundamentos de Projeto 
e Aplicação, São Paulo, Ed. Blucher, 2011 
GURGEL, Floriano do Amaral. Administração da embalagem. São Paulo, 2 ed. Thomson, 
HERRIOT, Luke Templates para Design Gráfico e Design de Embalagens. São Paulo, 2011. 
PEREIRA, Jose Luís, Planejamento de embalagens de papel. 2ab. 
MESTRINER, Fábio, Design de embalagem-curso básico, São Paulo, Ed. Makron, 2002. 
MESTRINER, Fábio, Design de embalagem-curso avançado, São Paulo, Ed. Makron, 2005. 
NEGRÃO, Celso, Design de embalagem do marketing a produção, São Paulo, Novatec, 2008. 
INSTITUTO DE EMBALAGENS, Embalagens- Design, materiais, processos e máquinas. São Paulo, 
2011. 
CALVER, Giles, O que é design de embalagens? São Paulo, Bookman Companhia Ed, 2009. 
 

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

Trabalho de Conclusão de Curso – Desenvolver junto aos alunos peças gráficas que requer aplicação 
tridimensional para incluir ao projeto. 

 
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; 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Joyce Tavares 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 

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

Nome do coordenador (a): 

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

 
 

 
 


