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Plano de Curso nº 209           aprovado pela portaria Cetec nº 148        de  09 / 10 / 2012 

Etec: Escola Técnica de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar Fotográfico 

Componente Curricular: Prática em Laboratório em Preto e Branco 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Michela Brigida 

 

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

 
- Manuseio de equipamentos.  
- Identificar e operar adequadamente os recursos oferecidos pelo equipamento 
fotográfico  
 - Produzir imagens utilizando câmeras digitais e analógicas  
  
 ÁREA DE ATIVIDADES  
  

Criar a imagem fotográfica: visualizar a imagem fotográfica; Definir o suporte material 
da imagem fotográfica; decidir o momento do ato fotográfico. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular: Prática em Laboratório em Preto e Branco                                                                                            Módulo: 1º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

Interpretar os fundamentos da 
revelação e reprodução fotográfica 
Preto & Branco (P & B) e aplicá-los. 
 
Interpretar os resultados práticos 
obtidos no laboratório fotográfico ao 
experimentar diferentes materiais, 
equipamentos e procedimentos durante 
o processo de revelação e ampliação 
fotográfica P & B. 
 
Identificar as características dos 
equipamentos e materiais envolvidos 
no processo de revelação e ampliação 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar cópias e ampliações fotográficas a 
partir do negativo em P&B. 
 
Manipular superfícies fotossensíveis 
otimizando seu uso na obtenção do resultado 
desejado. 
 
Manipular os equipamentos e materiais de 
revelação, cópia e ampliação P & B de 
maneira adequada. 
 
 
Revelar filmes fotográficos P & B observando 
as composições químicas, tempos de 
revelação e especificidades dos materiais 
utilizados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
 

Fotografia analógica P & B:  
   

   
 

 
Superfícies fotossensíveis – filme 
fotográfico P & B: 
  origem;  
  evolução;  
  composição;  
  granulação;  
  latitude;  
  contraste;  
  ISO nominal  
  
   Superfícies fotossensíveis – papéis 
fotográficos P & B:   

   
  
    
  
 Filtros do P & B  
  
 Revelação de negativos P & B: 
  princípios químicos;  
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6. 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
 
 
11. 

 efeito da revelação sobre o   filme e 
suas variações;  

 processos de revelação;  
  cuidados com o negativo  
 
 
Exposição e revelação:   

 
 
Equipamento de ampliação:  

   
   

 
   

 
O sistema de multi-contraste  
 
Contraste e negativo 
 
O processamento: 

 diferentes químicas e   composição;  
  o sistema de lavagem    
  
 A cópia:   

 mesma 
fotografia (queima e proteção);  

   
 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
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Componente Curricular:       Prática em Laboratório em Preto e Branco                                                                                    Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* * 

Semana de recepção aos alunos com 
Dinâmicas para integração e apresentação 
do curso de Processos Fotográficos. 
 

07/02 
08/02 
09/02 

 

Manipular superfícies 
fotossensíveis otimizando 
seu uso na obtenção do 
resultado desejado. 

 

Fotografia analógica P & B:  
   

   
 

 

Aula Teórica com Manipulação de 
Equipamentos  
Fotografia Analógica com Filme em P&B 

 
14/02 
15/02 
16/02 

Manipular superfícies 
fotossensíveis otimizando 
seu uso na obtenção do 
resultado desejado. 

 

Fotografia analógica P & B:  
   

   
 

 
Superfícies fotossensíveis – 
filme fotográfico P & B: 
  origem;  
  evolução;  
  composição;  
  granulação;  
  latitude;  
  contraste;  
  ISO nominal  

 

Atividade Prática A Nossa Identidade: auto 
retratos feitos em Pequenos Coletivos usando 
filme colorido (aula prática com câmeras 
reflex e filme colorido) no Campus da Etec de 
Carapicuíba 
 
Avaliação dos retratos ampliados em 10x15 
cm 
 

 
21 / 02 a 09 / 03 
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* * 
Apresentação das Bases Tecnológicas do 
componente e dos materiais necessários para 
o trabalho em laboratório (EPI) 

 
14/03 
15/03 
16/03 

Manipular superfícies 
fotossensíveis otimizando 
seu uso na obtenção do 
resultado desejado. 

 

Fotografia analógica P & B:  
   

   
 

 
Superfícies fotossensíveis – 
filme fotográfico P & B: 
  origem;  
  evolução;  
  composição;  
  granulação;  
  latitude;  
  contraste;  
  ISO nominal  

 

Avaliação dos trabalhos entregues (Retratos e 
participação) e fechamento das menções  
 
Aula de História da Fotografia  
 

 
21 / 03 a 30 /03 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

Realizar cópias e 
ampliações fotográficas a 
partir do negativo em P&B. 

 

 Superfícies fotossensíveis – 
papéis fotográficos P & B:   

   
  
   e  
  
 Filtros do P & B  

 

Oficina de Pinhole 1 / visor pinhole 
 
Conclusão aula Oficina de Pinhole 1 / visor 
Pinhole  
Aula de Distância Focal 
 
 
Oficina de pinhole 2 / “câmera de orifício” 
 
 
Recorte de papéis fotográficos 
Carregamento de câmeras Pinhole  
 
Orientações a respeito de fotografia P&B 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – negativos em 
papel 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – negativos em 
papel 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – positivos em papel 
 
(alunos se preparam para trabalho de casa: 
fotografar com filme P&B – para ser revelado 
em 23/05, 24/05 e 25/05) 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – positivos em papel  
 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
 

 
04 / 04 a 18 / 05 
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Realizar cópias e 
ampliações fotográficas a 
partir do negativo em P&B. 

 
 
 

Manipular os equipamentos 
e materiais de revelação, 
cópia e ampliação P & B de 
maneira adequada. 
 
 
Revelar filmes fotográficos P 
& B observando as 
composições químicas, 
tempos de revelação e 
especificidades dos 
materiais utilizados. 
 

 
 

 Revelação de negativos P & 
B: 

  princípios químicos;  
 efeito da revelação sobre o 

  filme e suas variações;  
 processos de revelação;  

  cuidados com o negativo  
 

Exposição e revelação:   
 

 
Equipamento de ampliação:  

   
   

 
   

 
O sistema de multi-contraste  
 
Contraste e negativo 
 
O processamento: 

 diferentes químicas e 
  composição;  
  o sistema de lavagem    
  
 A cópia:   

  mesma fotografia (queima e 
proteção);  

   
 

 
 

Preparação dos químicos para revelação de 
filmes  
 
Treino com espirais  
 
Revelação de filmes fotográficos 
 
 
 
Realização de Contato Fotográfico  
 
Realização de Tiras de teste e ampliações 
Fotográficas 
 
 
Avaliação final 
entrega de trabalhos realizados no 2º 
Trimestre, a saber: negativos e positivos de 
papel e trabalho (em grupo) com filmes 
(contatos e possíveis ampliações) 
 

 
23 / 05 a 08 / 06 
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Realizar cópias e 
ampliações fotográficas a 
partir do negativo em P&B. 

 
 

Manipular os equipamentos 
e materiais de revelação, 
cópia e ampliação P & B de 
maneira adequada. 
 
 
Revelar filmes fotográficos P 
& B observando as 
composições químicas, 
tempos de revelação e 
especificidades dos 
materiais utilizados. 
 

 

 Revelação de negativos P & 
B: 

  princípios químicos;  
 efeito da revelação sobre o 

  filme e suas variações;  
 processos de revelação;  

  cuidados com o negativo  
 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
INTERDISCIPLINARES 
Semana de apresentação de TCCs 
 
Recuperação Paralela  
Entrega dos Resultados Finais para a 
Secretaria 
 

 
13/06 
14/06 
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 Revelação de negativos P & 
B: 

  princípios químicos;  
 efeito da revelação sobre o 

  filme e suas variações;  
 processos de revelação;  

  cuidados com o negativo  
 

Exposição e revelação:   
 

 
Equipamento de ampliação:  

   
   

 
   

 
O sistema de multi-contraste  
 
Contraste e negativo 
 
O processamento: 

 diferentes químicas e 
  composição;  
  o sistema de lavagem    
  
 A cópia:   

  mesma fotografia (queima e 
proteção);  

   
 

 

Avaliação 

 
20/06 
21/06 
22/06 
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* * 
FEIRA TECNOLÓGICA DE 
APRESENTAÇÃO DE TCCs 
 

 
27/06 
28/06 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

AVALIAÇÃO 1  
Identificar as características 
dos equipamentos e 
materiais envolvidos no 
processo de revelação e 
ampliação. 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Interpretar os resultados 
práticos obtidos no 
laboratório fotográfico ao 
experimentar diferentes 
materiais, equipamentos e 

AVALIAÇÃO 1 – PARTICIPAÇÃO 
NAS OFICINAS DE VISOR E 
CÂMERA PIN HOLE E DEMAIS 
PARTICIPAÇÕES EM SALA DE 
AULA 
Apresentação do resultado da 
oficina de Visor Pin Hole.e Câmera 
Pin Hole 

 
 

 
AVALIAÇÃO 2 – FOTOS COM 
PINHOLE (16/09) 
Apresentação das câmeras 
fotografias feitas com lata 
produzidas e das imagens obtidas 
com elas. 

 
 

AVALIAÇÃO 1  
Participação nas oficinas. 
Apresentação dos materiais 
necessários solicitados. 
Presença em sala de aula 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Uso correto dos equipamentos para 
conseguir produzir imagens a partir 
de latas.  
Uso de tempo de exposição 
adequado de acordo com a luz do 
dia. 
 

AVALIAÇÃO 1  
Apresentação de um visor pin hole 
e de uma câmera de orifício feitos 
de acordo com as orientações 
dadas em sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2  
Apresentação de fotos que 
demonstrem a eficiência da câmera 
construída com lata ou caixa. 
Apresentação de imagens 
adequadas à linguagem produzida 
com o equipamento usado (uma 
lata não pode produzir fotos com 
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procedimentos durante o 
processo de revelação e 
ampliação fotográfica P & B. 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Identificar as características 
dos equipamentos e 
materiais envolvidos no 
processo de revelação e 
ampliação. 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Interpretar os resultados 
práticos obtidos no 
laboratório fotográfico ao 
experimentar diferentes 
materiais, equipamentos e 
procedimentos durante o 
processo de revelação e 
ampliação fotográfica P & B. 

 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 3 (25/11) – 
IMAGENS COM CÂMERAS 35 
MM 
Observação da docente a respeito 
de trabalhos em grupo entregues 
no 3º trimestre: filmes revelados, 
contatos, tiras de teste e cópias 
produzidas 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 - Interdisciplinar 
Projeto Interdisciplinar 

 

 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Fotometria adequada  
Uso correto dos químicos e dos 
tempos de revelação.  
Organização no trabalho. 
Imagens com atributos visualmente 
atraentes, considerando a 
fotografia em Preto e Branco. 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Fotometria adequada e demais 
parâmetros técnicos de produção 
de imagem. 
Composição adequada. 
 
 

muitos detalhes finos, por 
exemplo). 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Apresentação de imagens 
tecnicamente bem resolvidas (com 
fotometria adequada e tempo de 
revelação de acordo com as 
características do negativo)  
Apresentação de um conjunto de 
fotos que demonstre a escolha 
consciente da linguagem em Preto 
e Branco. 
 
AVALIAÇÃO 4 
Apresentação de um trabalho 
interdisciplinar coerente com 
proposta apresentada no semestre. 
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V – Plano de atividades docentes* 

 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

Semana de 
Recepção  

 

 Planejamento das 
avaliações do 2º s. De 
acordo com 
características 
dimensionadas nos 
primeiros dias de aula 

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas Reunião de Curso 

Março 

Visita ao Congresso 
e Feira Fotografar  
Visita Técnica a 

Exposição     

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas Reunião de Curso 

Abril 

 
Recuperação Paralela 

Avaliações feitas em 
conjunto com os 

alunos 

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas   

Maio 
  
 
     

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas   

Junho 
  
 
   

Avaliações feitas em 
conjunto com os 

alunos 

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas 
 

Julho 
  
 
     

Organização de 
Material de Apoio 

para as aulas   

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

ADAMS, Ansel. A cópia. São Paulo: SENAC, 1999-2000.  
ADAMS, Ansel. A câmera. São Paulo: SENAC, 1999-2000.  
ADAMS, Ansel. O negativo. São Paulo: SENAC, 1999-2000.  

MUSA, João Luiz & PEREIRA, Raul Garcez, Interpretação da Luz. 1 ed. São Paulo: Olhar 
Impresso, 1994. 
QUINNELL, Justin. Build Your Own Pinhole Cameras. Print out and make cool paper 
câmeras to take amazing fotos. UK: ILEX, 2013. 

SCHISLER, Millard W.L. Revelação em Preto-e-Branco, A Imagem com Qualidade. 1 ed. 
São Paulo: Martins Fontes/Senac, 1995. 
VIEBIG, Reinhard. Tudo Sobre o Negativo. São Paulo: Editora Iris Ltda. 

VIEBIG, Reinhard. Formulário Fotográfico. 7 ed. São Paulo:  Editora Iris, 1985. 

 
Sites oferecidos como possibilidade para pesquisas de referências  
 
- IMÃ FOTOGALERIA (www.imafotogaleria.com.br) 
- ESCOLA FOCOS (http://focusfoto.com.br/) 
- IMAGES & VISIONS (http://imagesvisions.blogspot.com.br/) 
- OLHAVÊ (http://olhave.com.br/blog/) 
- FERNANDO AZNAR (https://www.facebook.com/CroquiDeLuz) 
- ITAU CULTURAL (http://enciclopedia.itaucultural.org.br/#!/categoria=artes-visuais) 
- GIRAFAMANIA (http://www.girafamania.com.br/montagem/fotografia.html) 
- PÁGINA DO CATÁLOGO PIRELLI MASP (http://www.colecaopirellimasp.art.br/) 
 

 

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

Desenvolvimento de Projeto Interdisciplinar  
 
Visita à Feira Fotografar 
 
 

 

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

Os alunos que não estiverem acompanhando o conteúdo terão orientação paralela. Haverá 
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  
 
A cada aula, será diagnosticada a necessidade de revisão, enquanto os alunos estiverem 
realizando os exercícios práticos. Se necessário, será solicitado que refaçam os exercícios 
propostos. 
 
Aulas estão reservadas especificamente para plantão de dúvidas a alunos com dificuldades nas 
semanas reservadas para projeto interdisciplinar. 
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IX – Identificação: 

Nome do professor: 

Assinatura:                                                                                Data: 14/02/2017 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: Consta no Plano de trabalho docente as 
competências, habilidades e bases tecnológicas definidas para o componente curricular 

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:_____________________                                                              Data: 17/03/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209          Aprovado pela portaria Cetec nº 148        de 09 / 10 / 2012 

Etec Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Auxiliar Fotográfico 

Componente Curricular: História da Arte e da Cultura 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 H/a 

Professores: Augusto Sephas / Sandro Ribeiro/ Viviane Eloy Aquino Silva 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Identificar os elementos da história da arte que se fazem presentes hoje na fotografia;  

Interpretar imagens criadas ao longo da trajetória histórico cultural, reconhecendo-as e 

conceituando-as; 

Demonstrar criatividade na resolução de problemas culturais;  

Identificar elementos e aspectos da cultura imagética pertinentes a área da fotografia;  

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

 

Componente Curricular:   História da Arte e da Cultura                                                                 Módulo: I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 

 
 
 
2 

 
 
 
 
3 

Identificar informações sobre estilos 

artísticos que contribuam de forma criativa 

na construção da imagem fotográfica.  

 

Identificar, no contexto contemporâneo, 

manifestações artísticas e culturais que 

possibilitem o enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

Interpretar informações sobre o contexto 

artístico na história, analisando sua 

evolução e as características gerais das 

manifestações artísticas.  
 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar características de estilos artísticos que 

contribuam como fonte de informação para o 

enriquecimento da prática fotográfica.  
 

Pesquisar informações sobre a história da arte e 

sobre o surgimento dos processos fotográficos.  
 

Selecionar referências artísticas e sua 

contribuição dentro de seu contexto histórico, para 

o enriquecimento da prática fotográfica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
2 
 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceito de cultura visual. 
 
O homem como criador de imagens. 

 

As diferentes formas de expressão humana 

através da imagem:  

 o desenho;  

 a pintura;  

 a escultura:  

 o arquitetura  

 a fotografia;  

 as artes gráficas  

 

A produção imagética do homem nos 

referidos contextos histórico internacional e 

as relações com o contexto histórico 

brasileiro:  

 Introdução:  
o primeiros registros (Pré-História)  

 Antiguidade:  
o Egito, Grécia, Roma  

 Idade Média:  
o Bizantino, Românico e Gótico  

 Idade Moderna:  
o Renascimento, Maneirismo, Barroco 
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e Rococó  

 Idade Contemporânea:  
o Neoclássico, Realismo, 

Impressionismo e Pós-
Impressionismo  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: História da Cultura Através da Imagem                                                                        Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

1.Conceito de cultura visual. 
 
2.O homem como criador de 

imagens. 

 

3. As diferentes formas de 

expressão humana através da 

imagem:  

 o desenho;  

 a pintura;  

 a escultura:  

 o arquitetura  

 a fotografia;  

 as artes gráficas  

 

Bloco 1 - Aula introdutória - Aula teórica 
Semana de recepção de calouros. 
Aula inaugural. 
Apresentação da disciplina: competências, 
habilidades e bases tecnológicas do curso. 
Apresentação do professor e introdução aos 
conceitos de: história, arte e cultura inseridos no 
contexto social dos alunos e na fotografia. 
 
Proposta: “Diferenciar história, arte e cultura e 
sua aplicação na fotografia” 
Objetivos: A) Esclarecer a singularidade 
etimológica de cada palavra. B) Compreender sua 
aplicação na fotografia. 
 
 
 

 
03/02  
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3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 
 

4. A produção imagética do 

homem nos referidos contextos 

histórico internacional e as 

relações com o contexto histórico 

brasileiro:  

 Introdução:  
o primeiros registros (Pré-

História)  

 Antiguidade:  
o Egito, Grécia, Roma  

 Idade Média:  
o Bizantino, Românico e 

Gótico  

 Idade Moderna:  
o Renascimento, 

Maneirismo, Barroco e 
Rococó  

 Idade Contemporânea:  
o Neoclássico, Realismo, 

Impressionismo e Pós-
Impressionismo  

 

Bloco 2 - Pré- História - Aula teórica 
Apresentação de conceitos básicos da pré- 
história: o mais longo e mais importante período 
da história humana. 
Animais foram domesticados; 
Vegetais classificados; 
Desenvolvimento da cerâmica e da tecelagem; 
O Paleolítico e o Neolítico e suas características. 
O desenvolvimento da arte rupestre e os sítios 
arqueológicos no Brasil (Serra da capivara), 
França (Gruta de Lascaux), Espanha (Caverna de 
Altamira). Pablo Picasso e sua abstração do bisão 
de Altamira. As técnicas da Arte Pré Histórica: 

o Pinturas monocromáticas 
o Incisões com pedras ponte agudas 
o Pigmentos 
o Paleta de cores limitada 
o Mãos, Relevo, Sombra, Modelagem 
o Vários tipos de Pincéis e Pedras 

Características plásticas das representações pré-
históricas: 

o Realismo 
o 3D 
o Movimento 
o Anatomia dos Animais 

Afrescos - Parede molhada 
Contorno - esboços (preto) 
Coloração - Acabamento (Ocre) 
Pincéis 
Pelo de animais, pluma de pássaros. 
Pele de animais. 
Ossos de pássaros (canudos) 
Dedos, pincéis, incisões. 

 
10/02 a 17/02 
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Exercício: Story Board com fotografia 
Criar uma história: Pré histórica. 
Animais: rinocerontes, cavalos, bisões, bois, renas 
etc 
Quadros: 10 / movimento 
Cores: preto e variação do ocre (marrons, 
vermelhos) 
 
Proposta: “Desenvolver conhecimentos plásticos 
da técnica pré-histórica” 
Objetivos: A) Reconhecer elementos pré-
históricos. B) Aplicar técnicas plásticas pré-
históricas na fotografia. 
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1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  

 

3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  

 

 

4. A produção imagética do 

homem nos referidos contextos 

histórico internacional e as 

relações com o contexto histórico 

brasileiro:  

 Introdução:  
o primeiros registros (Pré-

História)  

 Antiguidade:  
o Egito, Grécia, Roma  

 Idade Média:  
o Bizantino, Românico e 

Gótico  

 Idade Moderna:  
o Renascimento, 

Maneirismo, Barroco e 
Rococó  

 Idade Contemporânea:  
o Neoclássico, Realismo, 

Impressionismo e Pós-
Impressionismo  

 

Bloco 3 - Antiguidade - Aula teórica 
Egito, Grécia e Roma. 
Egito: Cultura Egípcia da Antiguidade: religião, 
império teocrático e arte. 
Civilização da Escrita. O rio Nilo. 
O império teocrático. 
Os princípios religiosos. 
Os objetos artísticos. 
Arte Canônica - Medidas, dimensões e ângulos 
imutáveis. 
Representação a partir do ângulo de maior 
visibilidade: Rosto - perfil; Olho - frente; Tronco - 
frente; Pernas, Braços, Pés - lado. 
Não há coerência ótica. 
Arte mortuária. 
Grécia: Arte da Grécia da Antiguidade: idealização 

da forma humana. 
A perspectiva grega: arquétipo simétrico e 
inicialmente geométrico (esculturas, pinturas e 
arquitetura). 
Estilos: Coríntio, Dórico, Jônico. 
Anatomia realista. 
A mitologia presente na arte. 
Roma: Realismo e diálogo com a Grécia, ideal de 

beleza. Influência etrusca. 
Na arquitetura: uso do arco e da abóbada. 
Na escultura: retratando pessoas. 
Na pintura: mosaicos, cores vivas, cenas do 
cotidiano, natureza. 
Proposta: “Compreender a influência dos 
movimentos entre si”. 
Objetivos: A) Identificar a singularidade de cada 
movimento. B) Aplicar a técnica de cada 
movimento na fotografia. 

24/02 a 10/03 
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1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  

 

3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

4. A produção imagética do 

homem nos referidos contextos 

histórico internacional e as 

relações com o contexto histórico 

brasileiro:  

 Introdução:  
o primeiros registros (Pré-

História)  

 Antiguidade:  
o Egito, Grécia, Roma  

 Idade Média:  
o Bizantino, Românico e 

Gótico  

 Idade Moderna:  
o Renascimento, 

Maneirismo, Barroco e 
Rococó  

 Idade Contemporânea:  
o Neoclássico, Realismo, 

Impressionismo e Pós-
Impressionismo  

 

Bloco 4 - Idade Média - Aula teórica 
Bizantino, Românico e Gótico. 
Características da Idade Média: Igreja Católica. 
Bizantino: De cunho religioso e catequético. Arte 
cristã. Império Bizantino. Influências: arte grega e 
arte romana. 
Ícones: pequenos painéis de madeira com 
imagens pintadas 
Mosaico: pequenos pedaços de pedras e vidros 
sobre cimento fresco; decoração e ensinamento. 
Arquitetura: cúpulas sustentadas por colunas ou 
arcos, criando espaços de grandes dimensões. 
Pintura: afrescos e painéis portáteis  
Românico: Arquitetura: abóbada, pilares maciços, 
paredes espessas, janelas estreitas. 
Leveza e repouso nas construções, algumas 
davam a impressão de estar no céu. 
Igrejas grandes, chamadas de fortaleza de Deus, 
construídas em formato de cruz. 
Abóbada de berço e Abóbada de arestas. 
Pilares de sustentação com ornamentos: tremó. 
Catedral de Pisa. 
Esculturas: de fácil identificação. 
Gótico: A arte pejorativa (Godos - povos 
bárbaros). Elaborada com riqueza de detalhe. 
Arquitetura: três portais, três naves, pontas 
agulhadas nas torres, rosáceas e vitrais coloridos, 
arcos góticos, arcobotante, gárgula, paredes mais 
finas. 
Tudo aponta para o céu. 
Catedral de Notre Dame de Paris; 
Catedral de Notre Dame de Chartres. 
Esculturas: nas fachadas das construções 
induzindo ao ensinamento. 

 
17/03 a 31/03 
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1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  

 

3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

4. A produção imagética do 

homem nos referidos contextos 

histórico internacional e as 

relações com o contexto histórico 

brasileiro:  

 Introdução:  
o primeiros registros (Pré-

História)  

 Antiguidade:  
o Egito, Grécia, Roma  

 Idade Média:  
o Bizantino, Românico e 

Gótico  

 Idade Moderna:  
o Renascimento, 

Maneirismo, Barroco e 
Rococó  

 Idade Contemporânea:  
o Neoclássico, Realismo, 

Impressionismo e Pós-
Impressionismo  

 

Bloco 5- Idade Moderna - Aula teórica 
Renascimento, Maneirismo, Barroco e Rococó  
Renascimento: Desvinculação religiosa, 
valorização do homem (antropocentrismo e 
racionalismo). 
Valorização da estética artística da antiguidade 
clássica (greco-romana). 
Arquitetura: Ordem, equilíbrio, harmonia e 
simplicidade. Princípios matemáticos no 
desenvolvimento da arte (volume, geometria). 
Pintura: realismo, claro-escuro. Uso da 
perspectiva: profundidade e volume. Escorço: 
técnica inovadora de representação na qual um 
objeto ou uma distância parecem mais curtos do 
que são na realidade, o olhar do espectador se 
projeta para fora da cena. 
Liberdade artística (Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Boticelli, Rafael etc). 
Temas variados. Uso de tela e tinta óleo. Jogo de 
cores, permitindo destacar elementos. 
Escultura: proporção da figura humana (realismo), 
profundidade e perspectiva. A representação do 
nu, sentimento nas expressões. 
Maneirismo: Período de transição entre 
Renascimento e Barroco. 
Exagero e estranhamento. Criatividade e 
complexidade. 
Cores fortes (frias e artificiais), estilo distorcido e 
sinais de insanidade. 
Alongamento intencional dos corpos e das 
proporções. 
Barroco: Corresponde a uma época marcada por 
contradições: ser e parecer, luz e sombra, pompa 
e despojamento. 
Itália/ contrarreforma/ conflito.  

 
07/04 a 28/04 
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1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  

 

3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

4. A produção imagética do 

homem nos referidos contextos 

histórico internacional e as 

relações com o contexto histórico 

brasileiro:  

 Introdução:  
o primeiros registros (Pré-

História)  

 Antiguidade:  
o Egito, Grécia, Roma  

 Idade Média:  
o Bizantino, Românico e 

Gótico  

 Idade Moderna:  
o Renascimento, 

Maneirismo, Barroco e 
Rococó  

 Idade Contemporânea:  
o Neoclássico, Realismo, 

Impressionismo e Pós-
Impressionismo  

 

Emocional sobre o racional. 
Arte extravagante. Efeitos decorativos e visuais 
(curvas, retorcido) 
Representação das narrativas bíblicas com obras 
que poderiam despertar um fervor religioso 
renovado e impressionar os fiéis. 
Estilo disforme/ absurdo/grotesco. 
Arquitetura: rica em detalhes, cor e dinamismo. 
Degraus criam a sensação de movimento. Uso de 
materiais nobres: mármores policromáticos e 
bronze. 
Esculturas: em relevos plenos de linhas curvas 
convexas e côncavas, dobras, recortes e volutas. 
Se caracteriza pelo realismo, dramaticidade, efeito 
de luz e sombra, torção dos corpos. Temas 
dramáticos de cenas bíblicas. 
Pintura: luz e sombra, uso de cor com severidade, 
composição assimétrica e linhas em desequilíbrio. 
Rococó: Origem do termo Rococó (rocaille - 
concha). Contexto histórico: gosto aristocrático. 
Arte decorativa, subjetiva, provocante e delicada. 
Charme, graça e erotismo divertido. 
Arquitetura: linhas suaves, sensuais e agradáveis. 
Salões ovais, espelhos, requinte e elegância. 
Arabescos, grinaldas, fitas, sedas, pássaros e 
flores para decoração de salas. 
Pintura: elegante, composição harmônica e 
graciosa. Luz atmosférica com reflexos radiantes. 
Esculturas: Linhas suaves, sensuais e agradáveis. 
Retratava personagens da época. 
 
Algumas imagens de Barroco e Rococó no Brasil. 
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1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  

 

3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

4. A produção imagética do 

homem nos referidos contextos 

histórico internacional e as 

relações com o contexto histórico 

brasileiro:  

 Introdução:  
o primeiros registros (Pré-

História)  

 Antiguidade:  
o Egito, Grécia, Roma  

 Idade Média:  
o Bizantino, Românico e 

Gótico  

 Idade Moderna:  
o Renascimento, 

Maneirismo, Barroco e 
Rococó  

 Idade Contemporânea: 
o Neoclássico, Realismo, 

Impressionismo e Pós-
Impressionismo 

 
Bloco 6- Idade Contemporânea - Aula teórica 
Neoclássico, Realismo, Impressionismo e Pós-
Impressionismo  
Neoclássico: resgatar os valores estéticos e 
culturais das civilizações da Antiguidade Clássica 
(Grécia e Roma). 
Heróis e seres da mitologia grega. Forte influência 
das ideias filosóficas do iluminismo, principalmente 
as ligadas à razão. 
Pintura: cores frias e a valorização da perspectiva 
foram recursos muito utilizados. Valorização da 
simplicidade e pureza estética  
Escultura: forte influência das formas clássicas do 
Renascimento. Cor branca natural do mármore 
(como os escultores gregos e romanos). 
Realismo: técnicas avançadas de pintura que 
proporcionam um grande nível de realidade 
artística. 
Arte viva: retratando costumes e ideias 
(camponeses e trabalhadores). 
 

 

 
05/05 a 12/05 
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1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  

 

3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

4. A produção imagética do 

homem nos referidos contextos 

histórico internacional e as 

relações com o contexto histórico 

brasileiro:  

 Introdução:  
o primeiros registros (Pré-

História)  

 Antiguidade:  
o Egito, Grécia, Roma  

 Idade Média:  
o Bizantino, Românico e 

Gótico  

 Idade Moderna:  
o Renascimento, 

Maneirismo, Barroco e 
Rococó  

 Idade Contemporânea: 
o Neoclássico, Realismo, 

Impressionismo e Pós-
Impressionismo 

Impressionismo: Liberação da cor e da 
pincelada.  
Pintura dos sentimentos que a natureza 
proporciona. 
Impacto da fotografia no impressionismo. 
Capturar a luz ao ar livre, que o objeto reflete 
naquele momento. 
Principais artistas (Monet, Renior,Manet, Degas 
etc). 
Pós-Impressionismo: os artistas pós-
impressionistas não seguiram um padrão artístico 
uniforme e coeso. 
Características principais: ultrapassou as 
tendências artísticas do impressionismo; utilização 
de cores vivas; retratação de temas da vida real; 
visão subjetiva do mundo; uso da técnica do 
pontilhismo por alguns pintores pós-
impressionistas, entre eles Paul Signac e Georges 
Seurat; tendência de experimentação da força da 
imagem, o contorno de segurança e a liberdade de 
cor. 

 
05/05 a 12/05 
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1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

2. Pesquisar informações 

sobre a história da arte e sobre 

o surgimento dos processos 

fotográficos.  
 

3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

1.Conceito de cultura visual. 
 
2.O homem como criador de 

imagens. 

 

3. As diferentes formas de 

expressão humana através da 

imagem:  

 o desenho;  

 a pintura;  

 a escultura:  

 o arquitetura  

 a fotografia;  

 as artes gráficas  

 

Bloco 7 - Projeto: desenvolver fotografia 
Em grupo. 
Tema de criação: ” fotografia de uma corrente 
artística: moderna ou contemporânea”. 
Deve ser criada uma imagem fotográfica 
conceituando uma corrente artística citada nas 
aulas anteriores. 
Desenvolvimento de cenário, aplicação de 
técnicas de enquadramento e de luz, inspiração 
em um artista. 
 
A corrente deve ser conceituada em uma palavra, 
que será o pilar de criação da imagem fotográfica. 
Exemplo: Renascimento - PERSPECTIVA.  

                Rococó - SENSUAL 

                  Maneirismo - EXAGERO 
Proposta: “Desenvolver uma imagem fotográfica 
com corrente artística a escolha” 
Objetivo: A) aplicar na fotografia a luz 
predominante da corrente artística escolhida.  
B) desenvolver conceito de processo criativo, 
organizando as etapas de construção do projeto. 
Proposta: “Após compreensão, aplicar 
conhecimento de um dos movimentos em 
fotografia”. 
Objetivos: A) Identificar a singularidade de cada 
movimento. B) Aplicar a técnica do movimento na 
fotografia. 
 
 

 

 
19/05 a 02/06 
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1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

2. Pesquisar informações 

sobre a história da arte e sobre 

o surgimento dos processos 

fotográficos.  
 

3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

1.Conceito de cultura visual. 
 
2.O homem como criador de 

imagens. 

 

3. As diferentes formas de 

expressão humana através da 

imagem:  

 o desenho;  

 a pintura;  

 a escultura:  

 o arquitetura  

 a fotografia;  

 as artes gráficas  

 

Bloco 8 - Projeto: Seminário de apresentação 
da fotografia criada. 
Cada grupo deve apresentar (power point, pdf etc) 
sua fotografia, assim como o processo de 
pesquisa e criação. O tema, o enquadramento e a 
luz utilizada. 
Entregar ainda um documento escrito descrevendo 
a pesquisa. 
Proposta: “Desenvolver apresentação do 
projeto”. 
Objetivos: A) Identificar a singularidade de cada 
movimento. B) Aplicar a técnica fotográfica. 
C) Desenvolver trabalho satisfatório após pesquisa 
direcionada. 
 
 
 

09/06 a 23/06 
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1. Selecionar características de 

estilos artísticos que 

contribuam como fonte de 

informação para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

2. Pesquisar informações 

sobre a história da arte e sobre 

o surgimento dos processos 

fotográficos.  
 

3. Selecionar referências 

artísticas e sua contribuição 

dentro de seu contexto 

histórico, para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica.  
 

1.Conceito de cultura visual. 
 
2.O homem como criador de 

imagens. 

 

3. As diferentes formas de 

expressão humana através da 

imagem:  

 o desenho;  

 a pintura;  

 a escultura:  

 o arquitetura  

 a fotografia;  

 as artes gráficas  

 

Bloco 9 - Desenvolver portfólio fotográfico 
baseado nas correntes artísticas. 
O professor sugere aos alunos o desenvolvimento 
de um portfólio online (behance, tumblr, kawek, 
blogger etc). 
Para criar esse portfólio os alunos devem 
desenvolver duas fotografias de cada época, com 
escolha livre do movimento artístico. 
Pré-história; 
Antiguidade; 
Idade Média; 
Idade Moderna; 
Idade Contemporânea; 
Após fotografarem o professor mostrará em sala 
de aula como inserir o portfólio nos quatro sites 
sugeridos. 
Proposta: “Desenvolver portfólio com luz, sombra 
e cores direcionadas, representando um 
movimento artístico de cada época”. 
Objetivos: A) Identificar a singularidade de cada 
movimento. B) Aplicar a técnica de cada 
movimento na fotografia. C) Construir portfólio 
online em sites apresentados pelo professor. 
 

30/06  
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos de 

Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Identificar elementos e 
características da História da Arte 
que possam enriquecer a prática 
fotográfica.  
 
Interpretar informações sobre o 
contexto artístico na História, 
analisando sua evolução e as 
características gerais das 
manifestações artísticas.  
 
Identificar, no contexto 
contemporâneo, manifestações 
artísticas e culturais que 
enriqueçam a prática fotográfica. 

 Pesquisa e apresentação escrita / 
oral 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

 Seminários 
 

 Compreensão e aplicação dos 
conteúdos abordados; 

  Participação em aula; 

 Assiduidade; 

 Conhecer os principais momentos 
referentes à história da fotografia ; 

 Apresentação | Entrega dos 
Exercícios propostos em aula; 

 Qualidade técnica dos projetos; 
 

 Saber argumentar ao ser 
questionado, fazer conclusão  

 Apropriação do método; 

  Atitudes proativas na resolução de 
possíveis problemas no projeto; 

  Concentração no desenvolvimento 
da atividade; 

Participação na aula; 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
Apresentação dos 
TCCs e Inters do 

semestre passado 

Revisão da matéria do 1º 
semestre com os alunos que 

apresentam dificuldade 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Planejamento 

Março 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Planejamento 

Abril 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Conselho Intermediário 

Maio 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

Junho 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

Julho 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

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

 Bibliografia: 

 Bell, Julian.  Abrindo as Janelas. Cosac Naify, 2003.  

 Argan, Giulio C. Arte Moderna. Cia das letras, 1992. 

 Cauquelin, Anne. Arte Contemporânea – Uma introdução. Martins, 2005. 

 Dempsey, Amy.  Estilos, escolas e movimentos. 2º edição. Cosac Naify, 2011. 

 Gombrich, Ernst H. História da Arte. 6º edição. LTC, 2000. 

 Huizinga, Johan. O Outono da Idade Média. Cosac Naify, 2010 

 Strickland, Carol -Arte Comentada da Pré-história ao Pós-moderno, Ediouro, 2003 
Farthing, Stephen- 501 Grandes Artistas- Guia Abrangente Sobre os Gigantes das Artes, Sextante 
 
Canais do youtube: 
Aprender aulas / História da arte - https://www.youtube.com/user/aprenderaulas 
Univesp/ História da arte - https://www.youtube.com/channel/UCBL2tfrwhEhX52Dze_aO3zA 
 
 

 

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

 

 

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

Atividades de reforço: exercícios de revisão, estudo de textos – compreensão, análise e resumo.  

Pesquisas na Internet. Executar novamente os trabalhos dos Blocos 8, 9 e 10. 
 
 

 

 

IX – Identificação: 

Nome dos professores: Augusto Sephas/ Sandro Ribeiro/ Viviane Eloy Aquino Silva 

 
Augusto Sephas 
 
Assinatura:                                                                                        Data:  
 
Sandro Ribeiro 
 
Assinatura:                                                                                        Data:  
 
Viviane Eloy Aquino Silva 
 
Assinatura:                                                                                        Data:  
 
 
 

 

 

 



 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

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

X- Parecer do Coordenador de Curso: Consta no Plano de trabalho docente as 
competências, habilidades e bases tecnológicas definidas para o componente curricular 

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:_____________________                                                              Data: 15/03/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209           aprovado pela portaria Cetec nº 148        de  09 / 10 / 2012  

Etec: Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: AUXILIAR FOTOGRÁFICO 

Componente Curricular: FORMAS COMPOSITIVAS DOS ELEMENTOS 
FOTOGRÁFICOS 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 

Professores: Carolina Marielli Barreto/Sandro Megume Kuradomi/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. 

 Produzir imagens utilizando câmeras digitais e analógicas  

 Visualizar a imagem fotográfica; compor a imagem; decidir o momento do ato 

fotográfico. 

 Testar técnicas fotográficas; testar equipamentos e acessórios; estudar fontes e 

referências fotográficas; pesquisar tendências da fotografia contemporânea. 

 Demonstrar criatividade; comunicar-se com clareza e precisão técnica; desenvolver 

capacidade de síntese. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular:  Formas Compositivas dos Elementos Plásticos  Módulo I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

Identificar os elementos que fazem 
parte da composição visual. 
 
 
Analisar o campo visual das imagens  
fotográficas. 
 
 
Analisar o potencial comunicativo das  
imagens. 
 
 
Interpretar aspectos compositivos da  
imagem. 
 
 
Distinguir informações que possibilitem 
a organização espacial. 
Identificar o potencial comunicativo das  
imagens. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

Selecionar os elementos que compõem um  
campo visual para compor imagens. 
 
Aplicar os métodos de composição na prática  
fotográfica. 
 
Diferenciar cor pigmento e cor luz. 
 
Elaborar projetos fotográficos trabalhando 
elementos formais compositivos. 
 
Fazer análises do campo visual. 
 
Utilizar imagens e o seu potencial 
comunicativo para construir discursos visuais 

 Elementos básicos da linguagem visual: 

 ponto; 

 linha; 

 forma;  

 cor: 

 o tom  

 volume: 

 o sombra/ luz  

 textura; 

 dimensão;  

 movimento;  

 direção 
 
Fundamentos sintáticos de linguagem 
visual: 

 equilíbrio;  

 superfície;  

 tensão espacial;  

 simetria e ritmo;  

 regra dos terços  
 
Teoria e percepção da forma – Gestalt  
 
Potencial comunicativo dos elementos 
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formais da imagem: semiótica aplicada 
 
Teoria das cores 

 Cor pigmento e cor luz 

 círculo cromático;  

 harmonias cromáticas: 

 análogas; 

 monocromática;  

 complementares  
 
Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos  
 
Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
Plano e enquadramento (o plano de 
vista e composição) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular:  Formas Compositivas dos Elementos Plásticos  Módulo I 
 

Habilidade Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma 
Dia / Mês 

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

03 a 09/02 

1. Fazer análises do campo 
visual. 
 

2. Aplicar os métodos de 
composição na prática 
fotográfica. 

Elementos básicos da 
linguagem visual: 

 ponto; 

 linha; 

 forma;  

 cor: 

 o tom  

 volume: 

 o sombra/ luz  

 textura; 

 dimensão;  

 movimento;  

 direção 

Aula teórica e leitura de imagens. 
 
Exercícios práticos de composição para cada elemento 
estudado 

13 a 24/02 
 

3 - Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 

Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual: 

 equilíbrio;  

 superfície;  

 tensão espacial;  

Aula teórica e leitura de imagens. 
 
Exercícios práticos de composição para cada elemento 
estudado 

02 a 24/03 
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 simetria e ritmo;  

 regra dos terços 

 
4 - Diferenciar cor pigmento e cor 
luz. 
 
 
 

Teoria das cores 

 Cor pigmento e cor luz 

 círculo cromático;  

 harmonias cromáticas: 

 análogas; 

 monocromática;  

 complementares  
 
 

Aula teórica e leitura de imagens. 
 
Exercícios práticos de composição para cada elemento 
estudado 

27/03 a 24/04 

5 - Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
6 - Fazer análises do campo visual. 
 
7 - Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais 
 

Teoria e percepção da forma – 
Gestalt  
 
Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem: 
semiótica aplicada 
 
Fundamentos de composição 
em projetos fotográficos  
 
Prática fotográfica enfocando 
os elementos da composição:  
Plano e enquadramento (o 
plano de vista e composição) 

 

Aula teórica e leitura de imagens. 
 
Exercícios práticos de composição para cada elemento 
estudado  
 

02/05 a 30/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1 - Identificar os elementos que 
fazem parte da composição visual. 
 

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

Reconhecimento dos elementos do 
campo visual 

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

2 - Analisar o campo visual das 
imagens fotográficas. comunicação 
visual. 

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

Domínio dos processos de 
obtenção de cores e efeitos 

usos das cores em consonância 
com a proposta do trabalho. 
 

3 - Interpretar aspectos 
compositivos da imagem 
 

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

Adequação da análise dos 
aspectos compositivos da imagem 

Usos dos elementos que fazem 
parte da composição plástica. 

4 - Interpretar aspectos 
compositivos da imagem. 
 

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

Harmonia organização espacial. 
 
 
-Participação 
-Assiduidade 
-Pontualidade 
-Responsabilidade 
 

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

5 - Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial. 
 

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

Reconhecimento adequado dos 
elementos do campo visual. 

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

6 - Identificar o potencial 
comunicativo das imagens. 

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

Domínio na execução das diversas 
fases do projeto. 

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

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

fevereiro 

Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades 
diagnóstico Não se aplica 

Continuo atividade 
aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula Planejamento 

março 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades Não se aplica 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 
Reunião de Feedback 

Mapas de Empatia 

abril 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades Não se aplica 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Conselho Intermediário 

maio 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades Não se aplica 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

junho 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades Não se aplica 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

julho 
Acompanhamento 
individualizado das 

dificuldades Não se aplica 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

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

- Apresentações de Slides; 
 
Revistas diversas, inclusive as da área de design e acervo de imagens. 
DONDIS, Donis. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes. 
GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto: Sistema de Leitura Visual da Forma. São Paulo: 
Escrituras, 2004. 
HEDGECOE, John. O Novo Manual de Fotografia: O Guia Completo para Todos os Formatos 4ª 
ed. São Paulo: Editora Senac; 2005 
JOSEF, Albers. Interação entre cores. São Paulo: Cosac &Naif, 2009. 
OSTROWER, Fayga .Universos da Arte. Rio de Janeiro: Editora Campus LTDA. 
PEDROSA, I. Universo da cor. São Paulo: Senac editora. 
PEDROSA, Israel. Da cor a cor inexistente. Léo Christiano Editorial LTDA. 
PRÄKEL, David. Composição. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.  
PRÄKEL, David. Fundamentos da Fotografia Criativa. Barcelona: GG, 2012. 
WONG, Wucius. Princípios de Forma e Desenho. São Paulo: Martins Fontes. 
 

 

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

Coparticipação no Projeto Interdisciplinar -. Briefing em processo de escrita. 
 
 

 

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: 

Professoras: Carolina Marielli Barreto/Sandro Megume Kuradomi/Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                         
 
 
 
 
Data: 12/02/2017 
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Parecer do Coordenador de Curso: Consta no Plano de trabalho docente as 
competências, habilidades e bases tecnológicas definidas para o componente curricular 

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:_____________________                                                              Data: 17/03/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Curso nº       209           aprovado pela portaria Cetec nº 148                de      09 / 10/ 2012 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural de Design 

Habilitação Profissional: Processos Fotográficos 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE FOTOGRÁFICO  

Componente Curricular: Prática Fotográfica I 

Módulo: 1 C. H. Semanal: 5 HA 

Professor: Michel Garcia Will, Camila Rêgia Calabrez Sampaio, Augusto Sephas 

 

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

Manuseio de equipamentos; Identificar e operar adequadamente os recursos oferecidos pelo 
equipamento; Fotográfico; Produzir imagens utilizando câmeras digitais e analógicas; Identificar e operar 
adequadamente os recursos oferecidos pelo equipamento fotográfico; produzir imagens utilizando 
câmeras digitais e analógicas; visualizar a imagem fotográfica, definir o suporte material da imagem 
fotográfica, decidir o momento do ato fotográfico, operar câmera fotográfica e seus acessórios; operar 
equipamentos digitais; operar equipamentos de medição e calibração; testar técnicas fotográficas; testar 
equipamentos e acessórios; estudar fontes e referências fotográficas; pesquisar tendências da fotografia 
contemporânea; pesquisar novas tecnologias da área Fotográfica; apresentar trabalhos fotográficos; 
demonstrar criatividade; seguir cronogramas; comunicar-se com clareza e precisão técnica; lidar com 
imprevistos de forma proativa; desenvolver capacidade de síntese; desenvolver perspicácia; demonstrar 
persistência; adequar limitações econômicas; demonstrar pontualidade. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular: Prática Fotográfica I                                                                                                                  Módulo: 1 
 

 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 Identificar os princípios físicos  e químicos da 
linguagem fotográfica para o enriquecimento 
da prática fotográfica digital.  
  
Identificar tecnologias e materiais empregados 
na linguagem fotográfica.  
  
Detectar os diferentes materiais, suportes, 
equipamentos e acessórios utilizados na prática 
da fotografia.  
  
Identificar os detalhes do funcionamento dos 
diferentes equipamentos e acessórios 
fotográficos.  
 
Detectar as características do equipamento 
fotográfico digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecionar os princípios da linguagem fotográfica e 
utilizá-los na prática fotográfica.  
 
Operar e manipular o equipamento fotográfico.  
 
Aplicar normas de utilização do equipamento 
fotográfico.  
 
Fazer leituras em equipamentos que medem a luz 
refletida.  
 
Utilizar técnicas de fotometria.  
 
Manipular os elementos da câmera fotográfica em 
função da fotometria.  
 
Utilizar diafragma, obturador e ISO em conjunto para 
controlar a exposição à luz.  
 
Utilizar o diafragma para controlar a profundidade de 
campo.  
 
Utilizar o obturador para conseguir efeitos específicos 
na imagem.  
 
Utilizar os recursos compositivos e plásticos próprios 

 Natureza da luz: conceitos e fundamentos  
 
Óptica e formação da imagem: conceitos e 
fundamentos  
 
Elementos da câmera fotográfica:  

 conceitos e fundamentos;  
 corpo;  
 obturador;  
 objetivas;  
 diafragma;  
 filme;  
 ISSO;  
 CCD;  
 CMOS;  
 Foveon  

  
Acessórios para câmera fotográfica:  

 flash;  
 disparador remoto;  
 sapata para cabo de sincronismo;  
 grip;  
 parassol;  
 filtros  

 
Tipos e características de câmeras fotográficas:  
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da linguagem fotográfica.  
 
Traduzir a imagem fotográfica em parâmetros de  
captura.  
 
Produzir imagens fotográficas explorando as  
potencialidades técnicas e expressivas da linguagem 
fotográfica.  
 
Utilizar os recursos da câmera fotográfica para  
conseguir o resultado esperado na imagem fotográfica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 compactas;  
 reflex;  
 médio formato;  
 grande formato  

  
Câmeras digitais:  

 conceitos;  
 fundamentos;  
 características  

  
Elementos específicos da câmera digital:  

 sensores;  
 cartões de memória;  
 baterias  

  
Tipos e características de objetivas:  

 normal, grande angular, tele  
objetiva e objetiva macro; 
  distância focal;  

 ângulo de visão;  
 perspectiva;  
 luminosidade;  
 qualidade óptica  

  
Fotômetro de luz refletida:  

 conceitos e fundamentos;  
 técnicas de fotometria  

  
White Balance:  

 conceitos básicos de balanceamento da luz  
branca;  
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Cor, espectro eletromagnético e temperatura  
de cor:  

 conceitos básicos  
 
Normas de utilização do equipamento  
  
Prática fotográfica – fluxo de trabalho  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Prática Fotográfica I                                                                                                                  Módulo: 1 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  Semana de recepção dos estudantes  

Selecionar os princípios da 
linguagem fotográfica e utilizá-los 
na prática fotográfica.  
 
 
Aplicar normas de utilização do 
equipamento fotográfico.  

 

Natureza da luz: conceitos e 
fundamentos  
 
Normas de utilização do equipamento  

 

Apresentação das bases tecnológicas,  competências e 
habilidades a serem desenvolvidas durante o semestre; 
Apresentação dos procedimentos didáticos e 
instrumentos de avaliação; apresentação do material 
de apoio (bibliografia básica). 
 
Apresentação das Normas e Regras de Utilização das 
Câmeras da ETEC. 
 
Avaliação 01 – Troca de repertório: A partir desta data 
até o final do semestre, nos 10 primeiros minutos 
iniciais de cada aula, um aluno irá apresentar 
referências de fotógrafos brasileiros e estrangeiros. 
 

 
12 / 02 a 24 / 02 
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Selecionar os princípios da 
linguagem fotográfica e utilizá-los 
na prática fotográfica.  
 
Fazer leituras em equipamentos 
que medem a luz refletida.  

 
Operar e manipular o 
equipamento fotográfico.  

 

 
Natureza da luz: conceitos e 
fundamentos  
 
Óptica e formação da imagem: 
conceitos e fundamentos  
 
Fotômetro de luz refletida:  

 conceitos e fundamentos;  
 técnicas de fotometria  

 
Elementos da câmera fotográfica:  

 conceitos e fundamentos;  
 corpo;  
 obturador;  
 objetivas;  
 diafragma;  

 
Tipos e características de objetivas: 
normal, grande angular, tele objetiva 
e objetiva macro; distância focal; 
ângulo de visão; perspectiva; 
luminosidade; qualidade óptica  
 
Normas de utilização do equipamento  
 
 

 
Aulas Expositivas: 
Contexto da fotografia: um entendimento fundamental 
para uma prática fotográfica consciente (com recursos 
visuais e  
equipamentos óticos para demonstração)  
 
Pontos fundamentais da história da fotografia; autores 
responsáveis pelas principais descobertas e 
contribuições; elementos da linguagem; princípios da 
formação da imagem; 
 
Aulas Práticas: 
1.Em duplas, farão exercícios de fotometria manual e 
em seguida farão o fluxo de trabalho necessário para 
baixar as fotos (uso do Adobe Bridge). 
 
2.Os estudantes fotografarão objetos em movimento, 
registrando o movimento congelado e borrado 
(exercício individual). 
 
 
 

 
06 / 03 a 17 / 03 
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Manipular os elementos da 
câmera fotográfica em função da 
fotometria.  
 
Operar e manipular o 
equipamento fotográfico.  
 
Utilizar o diafragma para controlar 
a profundidade de campo.  
 
Utilizar o obturador para 
conseguir efeitos específicos na 
imagem.  
 
 

 
Óptica e formação da imagem: 
conceitos e fundamentos  
 
Elementos da câmera fotográfica:  

 conceitos e fundamentos;  
 corpo;  
 obturador;  
 objetivas;  
 diafragma;  
 filme;  
 ISO;  
 CCD;  
 CMOS;  

 
Fotômetro de luz refletida:  

 conceitos e fundamentos;  
 técnicas de fotometria  

 
Tipos e características de câmeras 
fotográficas: compactas; reflex; 
médio formato; grande formato  
  
Normas de utilização do equipamento  
 
 

 
Aulas Expositivas:  
1. Revisão – escala de diafragmas; 
 
2. Sistemas de Foco; 
 
3. Revisão. 
 
Aulas Práticas:  
1. Fotografar objetos na ETEC demostrando os efeitos 
do diafragma (desfoque seletivo). Trabalhar conceito 
de profundidade de campo. 
 
2. Manipular a câmera para entender o funcionamento 
dos diferentes modos de foco. Registrar imagens que 
ressaltem as diferenças dos modos de foco no 
resultado final. 
 
3. Fichamento do manual da D90 – capítulo relativo aos 
modos de foco. 
 
 

 
20 / 03 a 07 /04 
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Utilizar diafragma, obturador e 
ISO em conjunto para controlar a 
exposição à luz.  
 
Operar e manipular o 
equipamento fotográfico.  
 
Traduzir a imagem fotográfica em 
parâmetros de  
captura.  
 
 

 

Fotômetro de luz refletida:  
 conceitos e fundamentos;  
 técnicas de fotometria  

 
Elementos da câmera fotográfica:  

 conceitos e fundamentos;  
 corpo;  
 obturador;  
 objetivas;  
 diafragma;  
 filme;  
 ISO;  
 CCD;  
 CMOS;  

 
Normas de utilização do equipamento  
 
Câmeras digitais: conceitos; 
fundamentos; características  
  
Elementos específicos da câmera 
digital: sensores; cartões de memória; 
baterias  
 
 

Aulas Expositivas: 
1. Sistemas de fotometria: pontual; peso central; 
matricial; modos automáticos 
 
2. O pixel e o histograma; formatos de arquivos digitais, 
tamanho do arquivo, interpolação de imagens, 
megapixels vs Megabytes, proporção da imagem. 
 
Aulas Práticas: 
Exercício: qual o tamanho de foto em centímetros que 
a resolução das câmeras que tenho (celular, reflex...) 
permite fazer? 
 
Avaliação:  
Realização de exercícios de fotometria. O aluno deverá 
realizar a medição e fotografia em ambientes internos 
e externos, com situações de contra luz e alto 
contraste. 
 
 

10/04 a 28/04 
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Operar e manipular o 
equipamento fotográfico.  
 

 
Tipos e características de câmeras 
fotográficas: compactas; reflex; 
médio formato; grande formato  
  
Tipos e características de objetivas: 
normal, grande angular, tele objetiva 
e objetiva macro; distância focal; 
ângulo de visão; perspectiva; 
luminosidade; qualidade óptica  
 
White Balance:  

 conceitos básicos de 
balanceamento da luz branca;  
  
Cor, espectro eletromagnético e 
temperatura de cor:  

 conceitos básicos  
 

 

Aulas Expositivas: 
Distância focal 
 
A Fullframe e o fator de corte; a luz; síntese aditiva; 
mescla subtrativa; cor e filtragem; White balance; 
escala kelvin; filtros 
 
Aulas Práticas: 
Realizar fotos usando diversas lentes para visualizar os 
efeitos das diferentes distâncias focais da câmera. 
 
Realizar fotos de um mesmo objeto mantendo a 
proporção do mesmo enquadramento, porém, com 
diferentes distâncias focais. 
 
Exercícios de balanço de branco na sala de aula; 
 
Avaliação: 
Estudantes produzirão um ensaio fotográfico com o 
tema livre. Ao longo das aulas haverá 
acompanhamento da produção das imagens e escolha 
das referências e troca de repertório a respeito de cada 
trabalho desenvolvido. 

 
02 / 05 a 12/05 

 
Utilizar técnicas de fotometria.  

 
Operar e manipular o 
equipamento fotográfico.  

 

 
Acessórios para câmera fotográfica: 
flash; disparador remoto; sapata para 
cabo de sincronismo; grip; parassol; 
filtros  

 

Aulas Expositivas: 
Acessórios disponíveis para câmera fotográfica; 
 
Apresentação de Resultados: 
Entrega do ensaio do semestre (ensaio com tema livre) 

 
15/ 05 a 26 /05 
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Utilizar os recursos compositivos e 
plásticos próprios da linguagem 
fotográfica.  
 
Operar e manipular o 
equipamento fotográfico.  
 
Produzir imagens fotográficas 
explorando as  
potencialidades técnicas e 
expressivas da linguagem 
fotográfica. 
 

 

 
Prática fotográfica – fluxo de trabalho  

 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 

 
29/05 a 23/06 

 
Utilizar os recursos compositivos e 
plásticos próprios da linguagem 
fotográfica.  
 
Operar e manipular o 
equipamento fotográfico.  
 
Produzir imagens fotográficas 
explorando as  
potencialidades técnicas e 
expressivas da linguagem 
fotográfica. 
 

 

 
Prática fotográfica – fluxo de trabalho  
 

Avaliação: 
Apresentação dos resultados do Projeto 
Interdisciplinar. 

 
26 / 06 a 05/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos de 

Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Identificar os princípios físicos  e 
químicos da linguagem fotográfica 
para o enriquecimento da prática 
fotográfica digital.  

 
Avaliação 01 – Troca de repertório: A 
partir desta data até o final do semestre, 
nos 10 primeiros minutos iniciais de cada 
aula, um aluno irá apresentar referências 
de fotógrafos brasileiros e estrangeiros. 

 
Avaliação 1 - Profundidade da pesquisa, 
domínio do assunto, objetividade na 
apresentação, recursos visuais. 

 
Avaliação 1 - Exposição oral demostrando 
domínio do assunto tratado, devidamente 
fundamentado e referenciado, 
apresentação bem organizada, sem 
informações equivocadas ou copiadas sem 
reflexão. 

 
Identificar os detalhes do 
funcionamento dos diferentes 
equipamentos e acessórios 
fotográficos.  
 
Detectar as características do 
equipamento fotográfico digital. 
 
Identificar tecnologias e materiais 
empregados na linguagem 
fotográfica.  
 
 

 
Avaliação 2 - Realização de exercícios de 
fotometria. O aluno deverá realizar a 
medição e fotografia em ambientes 
internos e externos, com situações de 
contra luz e alto contraste. 
 

 
Avaliação 2 – Fotometria manual adequada 
(sem superexposição ou subexposição), 
cumprimento do roteiro proposto; 

 
Avaliação 2 – Apresentar produção 
imagética coerente à proposta; domínio 
oral técnico a respeito dos sistemas de 
fotometria. 
 

 
Detectar os diferentes materiais, 
suportes, equipamentos e 

 
Avaliação 3: Estudantes produzirão um 
ensaio fotográfico com o tema livre. Ao 

 
Avaliação 3: Edição de imagens coerente ao 
tema proposto; cumprimento do roteiro 

 
Avaliação 3: Apresentar série de 10 
imagens que demostrem o domínio de: 
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acessórios utilizados na prática da 
fotografia.  
 
Detectar as características do 
equipamento fotográfico digital. 
Identificar tecnologias e materiais 
empregados na linguagem 
fotográfica.  
 

longo das aulas haverá acompanhamento 
da produção das imagens e escolha das 
referências e troca de repertório a 
respeito de cada trabalho desenvolvido. 
 
 

solicitado com os requisitos técnicos 
solicitados; apresentação da imagem em 
suporte adequado; 
 
 

linguagem fotográfica; foco composição; 
fotometria e contraluz. 
 

 
 
Identificar os detalhes do 
funcionamento dos diferentes 
equipamentos e acessórios 
fotográficos.  
 
Detectar as características do 
equipamento fotográfico digital. 
 

 
 
Avaliação 4: Saída Fotográfica no Parque 
Gabriel Chucre: exercícios de fotometria, 
longa exposição, uso da câmera em modos 
automáticos; fotografia em contraluz. 

 
 
Avaliação 4: Edição de imagens coerente ao 
tema proposto; cumprimento do roteiro 
solicitado com os requisitos técnicos 
solicitados; apresentação da imagem em 
suporte adequado; 
 

 
 
Avaliação 4: uso adequado do Balanço de 
Branco; fotometria adequada, edição 
condizente com a proposta. 

 
Identificar os detalhes do 
funcionamento dos diferentes 
equipamentos e acessórios 
fotográficos.  
 
 

 
Avaliação 5 – Projeto Interdisciplinar 
 

 
Cumprimento do roteiro solicitado 
contendo os requisitos técnicos 
desenvolvidos ao longo das aulas. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por meio 
de ações e/ou projetos voltados 

à superação de defasagens de 
aprendizado ou em processo de 

Progressão Parcial 

Preparo e correção de 
avaliações 

Preparo de material 
didático 

Participação em reuniões 
com Coordenador de 

Curso e/ou previstas em 
Calendário Escolar 

      

Fevereiro 

Semana de Recepção 
dos ingressantes: 
apresentar o curso de 
maneira global através 
de atividades que 
mobilizam noções 
gerais sobre a 
linguagem fotográfica 
e suas aplicações 
profissionais; 
 
Diagnóstico da turma 
através de um 
formulário digital para 
entender melhor as 
expectativas dos 
estudantes em relação 
ao curso e direcionar 
melhor as propostas 
do semestre; 

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

 Elaboração de fichas de 
avaliação para feedback 
aos estudantes; 

Preparar compilados 
de textos e 
informações 
referentes ao 
componente 
curricular. 

Planejamento Escolar; 
Reunião Pedagógica; 

Março 
  

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

  Elaboração de fichas de 
avaliação para feedback 
aos estudantes;   

 Planejamento 
operacional do projeto 
interdisciplinar; 
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Abril 

  

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

 Replanejamento de 
atividades; Reunião 
Pedagógica; Conselho de 
Classe 

Maio 
  
 
 

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

Preparar compilados 
de textos e 
informações 
referentes ao 
componente 
curricular.   

Junho 
  
 
 

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

 Orientação e avaliação 
contínua do Projeto 
Interdisciplinar.    

Julho 
  
 
 

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

  Elaboração de fichas de 
avaliação para feedback 
aos estudantes;   

Reunião Pedagógica; 
Conselho de Classe 

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

ADAMS, Ansel. A Câmera. São Paulo: Editora Senac; 2006.  
Eastman Kodak Company. O Prazer de Fotografar: Um Guia do Equipamento e das Técnicas  
para Fotografar Melhor. 2ª ed. São Paulo: Abril S/A Cultural e Industrial; 1981  
HOPPE, Altair. Adobe Photoshop para fotógrafos, designers e operadores digitais. Volume I. Ed.  
Santa Catarina: Iphoto; 2010.  
HEDGECOE, John. O Novo Manual de Fotografia: O Guia Completo para Todos os Formatos. 4ª  
ed. São Paulo: Editora Senac; 2005  
KELBY, Scott. Fotografia Digital na Prática. Volume I. São Paulo: Pearson Education do Brasil;  
2013.  
KELBY, Scott. Fotografia Digital na Prática. Volume II. 2ª ed. São Paulo: Pearson Education do  
Brasil; 2012.  
KELBY, Scott. Fotografia Digital na Prática. Volume III. São Paulo: Pearson Education do Brasil;  
2011.  
PRÄKEL, David. Composição. Coleção Fotografia Básica. 2ª ed. São Paulo: Editora Bookman  
PRÄKEL, David. Fundamentos da Fotografia Criativa. Barcelona: GG, 2012.  
Guia Completo De Fotografia, National Geographic. São Paulo: Editora Abril; 2008  
Guia Definitivo DSLR Canon / Nikon. São Paulo: Editora Europa  
  
  
Sites oferecidos como possibilidade para pesquisas de referências (avaliação 1: apresentação  
de fotógrafos brasileiros e estrangeiros)  
  
- IMÃ FOTOGALERIA (www.imafotogaleria.com.br)  
- ESCOLA FOCOS (http://focusfoto.com.br/)  
- IMAGES & VISIONS (http://imagesvisions.blogspot.com.br/)  
- OLHAVÊ (http://olhave.com.br/blog/)  
- FERNANDO AZNAR (https://www.facebook.com/CroquiDeLuz)  
- ITAU CULTURAL (http://enciclopedia.itaucultural.org.br/#!/categoria=artes-visuais)  
- GIRAFAMANIA (http://www.girafamania.com.br/montagem/fotografia.html)  
- Fotografia DG (http://www.fotografia-dg.com)  
- Dicas de fotografia (http://www.dicasdefotografia.com.br) 

 

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

 Projeto Interdisciplinar PF – Módulo 01 
 
Proposta: Em grupos de 03 estudantes, produzir uma série de 06 retratos, em estúdio fotográfico e locações 
externas, utilizando os elementos da linguagem fotográfica para criar uma narrativa que conecte a série de retratos. 
Os retratos devem compor uma exposição que expresse a narrativa construída pelos autores nos espaço delimitado. 
 
Participação de Prática Fotográfica 01 – discutir e orientar os grupos na escolha das narrativas e acompanhar a 
produção de imagens fotográficas, orientando à respeito de técnicas de captura das imagens, do fluxo de trabalho e 
a respeito da produção necessária para alcançar o resultado esperado pelo grupo. 
 
Demais componentes participantes: 
 
História da Arte e da Cultura – Trazer referencias de retratos que utilizam a linguagem fotográfica; 
Práticas em Estúdio Fotográfico 01 – Produção de imagens em estúdio; 
Edição e Tratamento Digital 01 – Tratamento de imagens e preparação de arquivos para impressão; 
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Formas Compositivas dos Elementos Fotográficos – Orientação estética da produção imagética, orientação a 
respeito do espaço expositivo e a respeito da edição da série de 06 retratos. 
 
Cronograma geral: 
10/04 – pesquisa de referencias. 
02/05 – início da produção fotográfica  
22/05 – início da edição do material capturado / definição do espaço expositivo; 
29/05 – novas produções fotográficas se houver necessidade; 
05/06 – Edição tratamento e fechamento de arquivos para impressão 
12/06 – impressão da imagem; 
26/06 – exposição dos trabalhos 
 

 

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

Acompanhamento, orientação e revisão dos conteúdos ao final das aulas quando estudantes apresentarem 
dificuldades nos projetos e atividades práticas. 
 
Exercícios complementares que reforçam conceitos e fundamentos do uso dos equipamentos fotográficos; 
 
Sugestões de leitura. 
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Michel Garcia Will 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/17 
 

Nome do professor: Camila Rêgia Sampaio Calabrez 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/17 
 

Nome do professor: Augusto Sephas Carvalho Lopes Roberto Pais 

Assinatura:                                                                                        Data: 15/02/17 
 

 

X- Parecer do Coordenador de Curso: Consta no Plano de trabalho docente as 
competências, habilidades e bases tecnológicas definidas para o componente curricular 

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:_____________________                                                              Data: 15/03/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209           aprovado pela portaria Cetec nº 148        de  09 / 10 / 2012 

Etec Carapicuiba 

Código: 144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: AUXILIAR FOTOGRÁFICO. 

Componente Curricular: Praticas de Estúdio Fotográfico I 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 

Professor: Vitor Hugo Ferraz/Gislene Santos Soares/Augusto Sephas 

 

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

Manuseio de equipamentos. 

Identificar e operar adequadamente os recursos oferecidos pelo equipamento fotográfico. 

Visualizar a imagem fotográfica. 

Modular a luz. 

Criar cenas para fotografar. 

Tratar e manipular imagens digitais. 

Operar câmera fotográfica e seus acessórios. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Operar equipamentos digitais. 

Operar equipamentos de medição e calibração.  

Operar equipamentos de iluminação.  

Operar softwares de tratamento de imagens.  

Testar equipamentos e acessórios.  

Estudar fontes e referências fotográficas.  

Demonstrar criatividade.  

Seguir cronogramas. Comunicar-se com clareza e precisão técnica.  

Lidar com imprevistos de forma pró-ativa.  

Desenvolver capacidade de síntese.  

Desenvolver perspicácia.  

Demonstrar persistência.  

Adequar limitações econômicas.  

Demonstrar pontualidade.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:    Praticas de Estúdio Fotográfico I                                                                                                               Módulo: I 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1- Identificar as características e 
as práticas comuns do estúdio 
fotográfico. 
 
2 -Identificar as características 
dos diversos tipos de fontes de 
luz artificial. 
 
3 -Correlacionar as  
características dos diferentes  
tipos de luz artificial em  
diferentes práticas de estúdio. 
 
4 -Utilizar de forma criativa a  
concepção da iluminação  
respeitando as técnicas de 
modulação da luz e as 
características do equipamento 
utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 -Utilizar os recursos do estúdio 
para realizar produções fotográficas. 
 
2 -Modular a luz em função de suas 
características. 
 
3 -Executar medições de luz utilizando 
fotômetros de luz incidente/ refletida. 
 
4.1 -Utilizar os recursos plásticos e 
compositivos da imagem fotográfica em 
estúdio. 
 
4.2 -Realizar imagens de pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de produção da  
imagem fotográfica em estúdio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 -Estúdio fotográfico: 

 usos e funções; 

 características; 

 equipamentos e acessórios  
 

2 -Características da luz artificial: 

 direção; 

 qualidade/ tipo; 

 intensidade; 

 cor; 

 contraste; 

 temperatura da cor; 

 reflexão; 

 difusão; 

 absorção. 
 
3 -Flash eletrônico: 

 características; 

 controles. 
 
4 -Luz contínua: 

 características; 

 controles. 
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5 -Controle da luz natural e artificial: 

 medição de luz incidente; 

 fotômetro de luz 
incidente/refletida 

 
6 -Noções básicas de luz: 

 planos de iluminação; 

 definição da exposição 
 
7 -Retratos e abordagens 
 
8 -Iluminação de objetos: 

 still; 

 superfícies e texturas; 

 brilhos e transparências; 

 planos de iluminação; 

 definição da exposição. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:    Praticas de Estúdio Fotográfico I                                                                                                               Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Relacionamento 
interpessoal 

Nenhuma 
Atividades introdutórias com os alunos, 
integração com os alunos do segundo e 
terceiro semestre. 

 
03/02 a 10/02 

Utilizar os recursos do 
estúdio para realizar 

produções fotográficas.  

Estúdio fotográfico usos e 
funções, características 

equipamentos e acessórios. 
 

Características da luz 
artificial, direção qualidade 
(natureza) intensidade e cor  

Flash eletrônico 
características e controles 

Aulas teóricas com exemplos práticos dentro 
de estúdio, passar os conceitos sobre efeitos 
e características de luz através de ppt's e 
também em exemplos práticos. 
Orientar sobre como utilizar os equipamentos 
do estúdio. 
Mostrar os diversos tipos de modificadores de 
luz e seus efeitos sobre a luz.   

 
13/02 a 24/02 
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Executar medições de luz  
 
utilizando fotômetros de 
luz  
 
incidente/ refletida. 
Utilizar os recursos 
plásticos e compositivos 
da imagem  
 
fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

Características da luz 
artificial, contraste, 
temperatura de cor, reflexão, 
difusão absorção. 
  
Luz contínua, características, 
Controles. 
 
Controle da luz natural e 
Artificial, medição de luz 
incidente, fotômetro de luz 
incidente, refletida. 
 
Noções básicas de luz, 
planos de iluminação, 
definição da exposição, 
 Retratos e abordagens. 
 
Iluminação de objetos, still, 
superfícies e texturas, 
brilhos e transparências, 
planos de iluminação, 
definição da exposição . 

Aulas praticas em estúdio, abordando 
diferentes tipos de iluminação para retratos e 
still. 
Como iluminar diferentes tipos de materiais, e 
compreender as diferenças de flash e luz 
continua.  
Fotometria incidente e refletida. 
-fotografia de objetos brancos em fundo 
branco 
-Fotografia de objetos cinzas em fundo branco 
-Fotografia de objetos pretos em fundo branco 
-Fotos de translúcidos em fundos brancos e 
pretos 
-Fotos de metal 
-Fotografia de pessoas, retrato, e look book. 

 
26/02 a 08/04 

Reconhecimento de 
mercado fotográfico e 

contato com outros 
profissionais da área. 

Network 
Saída fotográfica com os alunos para a Feira 
Fotografar 2016  

 
28/03 a 30/03 

Interdisciplinar 
Atividades referentes ao 

interdisciplinar  
Aulas para auxiliar alunos na produção dos 
interdisciplinares. 

 
15/04 a 29/04 
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Executar medições de luz  
 
utilizando fotômetros de 
luz  
 
incidente/ refletida. 
Utilizar os recursos 
plásticos e compositivos 
da imagem  
 
fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

Características da luz 
artificial, contraste, 
temperatura de cor, reflexão, 
difusão absorção. 
  
Luz contínua, características, 
Controles. 
 
Controle da luz natural e 
Artificial, medição de luz 
incidente, fotômetro de luz 
incidente, refletida. 
 
Noções básicas de luz, 
planos de iluminação, 
definição da exposição, 
 Retratos e abordagens. 
 
Iluminação de objetos, still, 
superfícies e texturas, 
brilhos e transparências, 
planos de iluminação, 
definição da exposição . 

Aulas praticas em estúdio, abordando 
diferentes tipos de iluminação para retratos e 
still. 
Como iluminar diferentes tipos de materiais, e 
compreender as diferenças de flash e luz 
continua.  
Fotometria incidente e refletida.  

 
08/05 a 24/06 

Recuperação de alunos e 
entrega das pastas de 

avaliação 
Recuperação de alunos 

Recuperação de alunos e entrega das pasta 
de avaliação de alunos.  

 
26/06 a 01/07 

Pré banca inter Pré-banca inter 
Pré banca dos interdisciplinares, do primeiro 
modulo 

 
12/06 a 23/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Identificar as características e as  
práticas comuns do estúdio 
fotográfico  
 
2. Identificar as características dos  
diversos tipos de fontes de luz 
artificial.  
 
3. Correlacionar as características 
dos diferentes tipos de luz artificial 
em diferentes práticas de estúdio.  
 
4. Utilizar de forma criativa a 
concepção da iluminação 
respeitando as técnicas de  
modulação da luz e as 
características do equipamento 
utilizado 

Desenvolvimento e participação 
em sala de aula. 
 
Cumprir as propostas das 
atividades. 
 
Entrega da pasta portfólio 
avaliação final 

Objetividade 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

Resolução dos problemas específicos 
de cada situação proposta dentro do 
estúdio de maneira objetiva. 
Coerência, entre a técnica e linguagem 
de cada imagem 
Embasamento nos relatórios da pasta 
portfólio e os exercícios realizados. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
Apresentação dos 
TCCs e Inters do 

semestre passado 

Revisão da matéria do 1º 
semestre com os alunos que 

apresentam dificuldade 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Planejamento 

Março 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Planejamento 

Abril 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula Conselho Intermediário 

Maio 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

Junho 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

Julho 
Acompanhamento 
dos alunos com 

dificuldades 

Acompanhamento dos alunos 
com dificuldades e vagas 

remanescentes 
Continuo atividade 

aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

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

Ptd´s e Pdf´s, livro estúdio na pratica volume 1, 2 e 3 editora Europa autor Newton Medeiros. 

 

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

Trabalho interdisciplinares Resíduo – do Lixo ao Luxo – estúdio – fotojornalismo – urbanismo – 
arquitetura - exposição 
 
 
 

 

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

Os Alunos com baixo rendimento ou dificuldade de aprendizagem deverão repetir os exercícios os 
quais encontram dificuldade de aprendizagem após a análise do professor, e conversa com o 
referido aluno. O aluno receberá orientações de pesquisas, e será orientado a repetir o exercício 
em casa, podendo ser solicitado que o aluno apresente pesquisa sobre a área em que está com 
dificuldade 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Vitor Hugo Ferraz 

 

Assinatura:                                                                                        Data:12/02/2017 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Nome do professor: Gislene Santos Soares 

Assinatura:                                          Data: 12/02/2017                                                   
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Nome do professor: Augusto Sephas 

 

Assinatura:                                                                                        Data:12/02/2017 
 
 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
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X- Parecer do Coordenador de Curso: Consta no Plano de trabalho docente as 
competências, habilidades e bases tecnológicas definidas para o componente curricular 

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:_____________________                                                              Data: 15/03/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     

 

 
 

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

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRAFICOS 

Qualificação: AUXILIAR FOTOGRÁFICO 

Componente Curricular: Edição e Tratamento de Imagem Digital I 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Adeilson Toledo Torres 

 

 

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

Manuseio de equipamentos. 
Identificar e operar adequadamente os recursos oferecidos pelo equipamento 
fotográfico. 

Produzir imagens utilizando câmeras digitais e analógicas. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular: Edição e Tratamento de Imagem Digital I   Módulo: I 
 

 

Competências 

 

Habilidades 

 

Bases Tecnológicas 

1. Identificar as características dos diversos 
tipos de arquivos digitais de imagem. 

2. Identificar e compreender os conceitos 
de dimensão, resolução e profundidade. 

3. Identificar características do 
funcionamento do Adobe Photoshop e do 
Adobe Bridge. 

4. Analisar os recursos básicos do Adobe 
Photoshop em função de objetivos ou 
resultados esperados na imagem 
fotográfica digital. 

5. Analisar os recursos básicos do Adobe 
Bridge em função da organização de 
arquivos digitais. 

1. Utilizar o computador para efetuar edição 
tratamento e organização de arquivos Bitmap. 

2. Configurar as preferências gerais da área de 
trabalho e interface do Adobe Photoshop e do 
Adobe Bridge. 

3. Executar tratamento e edição de imagens 
digitais utilizando os recursos básicos do Adobe 
Photoshop. 

4. Selecionar as características e detalhes do 
arquivo em função do direcionamento da imagem 
digital (impresso/ web). 

5.1. Mesclar técnicas para efetuar o tratamento e 
edição de imagens em função dos objetivos ou 
resultados esperados. 

5.2. Organizar os arquivos digitais utilizando os 
recursos básicos do Adobe Bridge. 

1. Introdução à informática:  
● hardware;  
● software;  
● periféricos;  
● editor de texto;  
● Internet  

2. Sistemas operacionais:  
● características e diferenças  

3. Anatomia do arquivo digital:  
● fundamentos e conceitos;  
● estrutura da imagem digital  

4. Tipos e características de arquivos digitais de imagem:  
● Bitmaps;  
● Vetoriais  

5. Bitmap:  
● dimensão;  
● resolução;  
● profundidade;  
● medidas lineares e relativas (dpi, cm);  
● Software de Edição Bitmap  

6. Adobe Photoshop:  
● apresentação do software;  
● preferências gerais;  
● barra de ferramentas;  
● janelas e paletas;  
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● recursos de visualização;  
● configurações de cor  

7. Recursos básicos para tratamento e edição de imagens:  
● redimensão de arquivos/ edição de imagens  

8. Modificar e recortar imagens:  
● ferramentas de seleção;  
● ferramentas de pintura;  
● preenchimento;  
● ferramentas de edição e tratamento;  
● brushes;  
● colagens;  
● transformação;  
● redimensão de arquivos/ edição de imagens;  
● modificar e aparar imagens;  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Edição e Tratamento de Imagem Digital I   Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Todas Todas 
Aula inaugural e apresentação pessoal. 
Apresentação das bases tecnológicas e critérios de avaliação. 

06/02 a 10/02 

1 e 4 4 e 5 
Introdução à Informática e princípios de construção de imagem 
Aula expositiva utilizando projetor. 

13/02 a 17/02 

2 e 4  6 e 7 

Conhecendo interface do Adobe Photoshop: 
Introdução ao conceito de camadas. 
Ferramentas de ajustes de luz e cor 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

20/02 a 24/02 

5.1 6 
Exercício utilizando ajustes de luz e cor 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

02/03 e 03/03 

2, 4 e 5.1 6 e 7 
Exercício utilizando ajustes de luz e cor (finalização 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

06/03 a 10/03 

 3 e 5.1 7 e 8 
Introdução a seleções simples 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

13/03 a 17/03 

 3 e 5.1 7 e 8 
Seleções compostas 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

20/03 a 24/03 

 3 e 5.1 7 e 8 
Montagem utilizando diversas imagens 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

27/03 a 31/03 

 3 e 5.1 7 e 8 
Tratamento de pele básico (ferramentas carimbo e recuperação 
de manchas) 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

03/04 a 07/04 
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 3 e 5.1 7 e 8 
Exercício de tratamento de pele 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

10/04 a 13/04 

2, 4, 3 e 5.1 6, 7 e 8 
Fusão de imagens utilizando o conceito de camadas e 
ajustando as cores e luzes 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

17/04 a 20/04 

2, 4, 3 e 5.1 6, 7 e 8 
Exercício de troca de rostos e ajuste de pele 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

24/04 a 28/04 

5.2 3 
Organização de acervo digital e inserção de metadados no 
Adobe Bridge 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

02/05 a 05/05 

3 e 5.1 8 
Seleção compostas e introdução a pintura digital 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

08/05 a 12/05 

3 e 5.1 8 
Exercício de seleção compostas e pintura digital 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

15/05 a26/05 

Todas Todas Projeto Interdisciplinar 29/05 a 23/06 

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

26/06 a30/06 

 
 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar os diferentes softwares 
para multimídia e suas principais 

Exercícios práticos 
Participação em sala de aula 

Domínio técnico 
Assiduidade 

Evolução no uso das ferramentas e 
alternativas a processos de produção 
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ferramentas e equipamentos. 
 

Operacionalizar programas 
específicos na construção de 
projetos em multimeios. 

 

Trabalho em equipe Participação em sala de aula 
Disciplina 
Pontualidade nos prazos  

de conteúdos multimídias  
 

 
 

V – Plano de atividades docentes* 
 
Atividades 
Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou 
projetos voltados à 
superação de defasagens 
de aprendizado ou em 
processo de Progressão 
Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de material 
didático 

Participação em 
reuniões com 
Coordenador de 
Curso e/ou previstas 
em Calendário 
Escolar 

Fevereiro Observação de indícios 
de desmotivação 
Apresentação das 
oportunidades de 
trabalho do profissional 
de Fotografia 
Apresentação de como 
as atividades 
desenvolvidas em sala 
de aula são aplicadas na 
área de atuação do 
mercado de Fotografia 

 Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades 
Incentivo ao grupo para 
apoiar o conhecimento 
coletivo, observando se os 
colegas de sala podem ser 
ajudados durantes as aulas 
Incentivo a monitoria por 
parte de alunos que já 
utilizando as ferramentas   
  

 Apresentar critérios e 
bases tecnológicas 
utilizadas para cada 
avaliação. 
Apresentar os 
trabalhos 
individualmente, dando 
feedback sobre acertos 
e erros. 

 Todo material utilizado em 
sala de aula será autoral e 
as apresentações 
utilizadas em sala de 
aula serão publicados em 
e-mails da sala, grupos de 
facebook e enviados aos 
representantes. 
  
 A turma contará com um 
banco de imagens, que 
será distribuído a todos 
alunos, para poderem fazer 
testes de edição. 

Os temas de projetos 
interdisciplinares serão 
planejados junto ao 
corpo docente em 
reuniões de 
planejamento. 
Os acompanhamentos 
de alunos com 
dificuldades serão 
informados e 
acompanhados pela 
coordenação de curso 
e orientação 
educacional. 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

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

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

 

 

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

Integrar os conteúdos, fazendo referência os conhecimentos de outros componentes curriculares do 
mesmo módulo.  
Será desenvolvido um projeto interdisciplinar com um tema definido na reunião de planejamento. 

 

 

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

Os alunos com qualquer tipo de dificuldades serão acompanhados e atividades pontuais para sanar suas 
dificuldades serão propostas. 
Trabalhos após os prazos de entrega serão aceitos, com redução de menção, visando a compreensão e 
aplicação de todas as bases tecnológicas utilizadas. 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Adeilson Toledo Torres 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

Parecer do Coordenador de Curso: Consta no Plano de trabalho docente as 
competências, habilidades e bases tecnológicas definidas para o componente curricular 

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:_____________________                                                              Data: 17/03/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 

http://www.dafont.com/
http://www.iconfinder.com/

