
 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

Componente Curricular: Gerenciamento de Acervos Fotográficos 

Módulo: 3º 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. 

 
1. Manusear acervos fotográficos digitais e convencionais. 
2. Documentar e catalogar a imagem fotográfica. 
3. Identificar e manusear acervos fotográficos 
4. Produzir documentação referente à imagem. 
5. Contextualizar a imagem fotográfica. 
6. Arquivar os documentos fotográficos. 
7. Catalogar documentos fotográficos. 

 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular:      Gerenciamento de Acervos Fotográficos                                                                                                          Módulo:3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 

Gerenciar acervos fotográficos nos 
seus diversos estágios, visando a 
conservação e o acesso da imagens 
digitais. 
 
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos pertinentes da 
atividade do gerenciamento de 
acervos fotográficos. 
 
Interpretar a realidade 
museológica relativa aos acervos 
fotográficos.e ampliação 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
3.5 
 
 
 
 

Aplicar termos pertinentes a área 
de gerenciamento de acervos 
fotográficos. 
 
Aplicar princípios de conservação 
em situação de acervo físico e em 
montagem de exposição fotográfica. 
 
Manipular acervos fotográficos. 
 
Formação e indexação de 
arquivos digitais. 
 
Utilizar softwares para gerenciamento 
de acervos fotográficos digitais: Adobe Bridge 
e Adobe Lightroom. 
 
Produzir documentação referente 
à imagem. 
 
Catalogar documentos fotográficos. 
 
Arquivar imagens digitais. 

 
 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 

Conceito de acervo 
fotográfico: produção pessoal, pesquisa 
fotográfica; acervo institucional (museu, 
institutos culturais, agência de 
publicidade, galerias) 
 
Acervo Físico e acervo de 
imagens digitais. 
 
Digitalização de imagens. 
 
Conservação: identificação do processo 
fotográfico e sua composição 
(Daguerreótipo, Ambrótipo, Calótipo, 
Fotografia Albuminada, Placa de Vidro à 
Base de Colódio Úmido e Sais de Prata, 
Negativo de Chapa de Vidro em 
Gelatina, Fotografia em Papéis sem 
Revestimento, Fotografia Impressa, 
Fotografia em Papéis com 
Revestimento, Nitrato de Celulose, 
Acetato de Celulose,  
Poliéster, Polaroid, Papel Fibra de 
Gelatina e Prata com Revelação 
Química, Papel Resinado de Gelatina e 
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Prata com Revelação Química, Filmes 
Negativos e Positivos Coloridos com 
Revelação Química, e Fotografia 
Colorida em Papel com Revelação 
Química); dinâmicas de deteriorização. 
 
 
Princípios de conservação de 
acervos físicos e digitais. 
(conservação, suporte fotográfico, 
embalagens, acondicionamento 
etc) 
 
Organização e acesso aos 
arquivos : catalogação e indexação 
(softwares de gerenciamento de 
acervos, palavras-chave, filtros de 
busca, metadados etc.) 
 
Backup de imagens. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* * 
Aula Dialogada 
Apresentação das bases tecnológicas do 
Componente 

 
07/02 

 

- Aplicar termos 
pertinentes a área de 
gerenciamento de 
acervos fotográficos 
 

- Aplicar princípios de 
conservação em 
situação de acervo 
físico e em 
montagem de 
exposição 
fotográfica. 

 

Conceito de acervo fotográfico: 
produção pessoal, pesquisa 
fotográfica; acervo institucional 
(museu, institutos culturais, 
agência de publicidade, 
galerias) 

 

Aula Dialogada 
Conceitos de Arquivo, Coleção fotográfica e 
Acervo Fotográfico 

 
14/02 
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- Aplicar termos 
pertinentes a área de 
gerenciamento de 
acervos fotográficos; 

 
 

- Manipular acervos 
fotográficos. 

 

Conservação: identificação do 
processo fotográfico e sua 
composição (Daguerreótipo, 
Ambrótipo, Calótipo, Fotografia 
Albuminada, Placa de Vidro à 
Base de Colódio Úmido e Sais 
de Prata, Negativo de Chapa 
de Vidro em Gelatina, 
Fotografia em Papéis sem 
Revestimento, Fotografia 
Impressa, Fotografia em 
Papéis com Revestimento, 
Nitrato de Celulose, Acetato de 
Celulose,  
Poliéster, Polaroid, Papel Fibra 
de Gelatina e Prata com 
Revelação Química, Papel 
Resinado de Gelatina e Prata 
com Revelação Química, 
Filmes Negativos e Positivos 
Coloridos com Revelação 
Química, e Fotografia Colorida 
em Papel com Revelação 
Química); dinâmicas de 
deteriorização. 

 

Apresentação dos materiais necessários para 
as aulas práticas e dos materiais necessários 
para o trabalho em laboratório (EPI) 
 
Aula Teórica de História da Fotografia com 
Apresentação de fotografias históricas do séc. 
XIX OS Principais Processos Fotográficos 
Históricos  

 
21/02 

 

* * 
TERÇA FEIRA DE CARNAVAL 
 

 
28/2 
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- Aplicar termos 
pertinentes a área de 
gerenciamento de 
acervos fotográficos; 
 

 

Conservação: identificação do 
processo fotográfico e sua 
composição (Daguerreótipo, 
Ambrótipo, Calótipo, Fotografia 
Albuminada, Placa de Vidro à 
Base de Colódio Úmido e Sais 
de Prata, Negativo de Chapa 
de Vidro em Gelatina, 
Fotografia em Papéis sem 
Revestimento, Fotografia 
Impressa, Fotografia em 
Papéis com Revestimento, 
Nitrato de Celulose, Acetato de 
Celulose,  
Poliéster, Polaroid, Papel Fibra 
de Gelatina e Prata com 
Revelação Química, Papel 
Resinado de Gelatina e Prata 
com Revelação Química, 
Filmes Negativos e Positivos 
Coloridos com Revelação 
Química, e Fotografia Colorida 
em Papel com Revelação 
Química); dinâmicas de 
deteriorização. 

 

EXERCÍCIO 1 – Realização de Ficha 
Catalográfica com espécies fotográficas dos 
séculos XIX, XX E XXI 
 
EXERCÍCIO 2 – Oficina de Limpeza e 
Higienização de Acervos Fotográficos 

 
07 / 03 a 14 / 03 

Todas as habilidades 
tecnológicas trabalhadas 
nas aulas do 1º trimestre. 

 
 

Todas as bases tecnológicas 
trabalhadas nas aulas do 1º 
trimestre. 

 

 
Avaliação de trabalhos (Participação nas 
Oficinas) e fechamento das menções  
 

 
21/03 
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* * 

FEIRA FOTOGRAFAR 
 
Semana de entrega de resultados 
intermediários para a Secretaria Acadêmica 
em 04/10 
 

 
28/03 
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- Aplicar termos 
pertinentes a área de 
gerenciamento de 
acervos fotográficos 

- Formação e 
indexação de 
arquivos digitais 

- Utilizar softwares 
para gerenciamento 
de acervos 
fotográficos digitais: 
Adobe Bridge e 
Adobe Lightroom. 

- Produzir 
documentação 
referente à imagem. 

- Catalogar 
documentos 
fotográficos. 

- Arquivar imagens 
digitais 

- Manipular acervos 
fotográficos. 

- Aplicar princípios de 
conservação em 
situação de acervo 
físico e em 
montagem de 
exposição fotográfica 

 

- Acervo Físico e acervo 
de imagens digitais 
 

- Acervo Físico e acervo 
de imagens digitais 

 
 

- Organização e acesso 
aosarquivos : 
catalogação e 
indexação (softwares 
de gerenciamento de 
acervos, palavras-
chave, filtros de busca, 
metadados etc.) 
 

- Backup de imagens. 
 

- Digitalização de 
imagens 

 
- Princípios de 

conservação de 
acervos físicos e 
digitais (conservação, 
suporte fotográfico, 
embalagens, 
acondicionamento etc) 

 

A Importância dos Metadados 
Aula Prática: Uso do LR para gerenciamento 
do arquivo familiar / A Importância dos 
metadados 
 
 
 
 
 
EXERCÍCIO 3 – parte 1 – Uso do Laboratório 
de Informática para realização de Livro de 
Memórias Familiares 
 
 
 
EXERCÍCIO 3 – parte 2 – Uso do Laboratório 
de Informática para realização de Livro de 
Memórias Familiares 
 
 
 
EXERCÍCIO 3 – parte 3 – Uso do Laboratório 
de Informática para realização de Livro de 
Memórias Familiares 
 

 
04 / 04 a 25 / 04 
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Todas as habilidades 
tecnológicas trabalhadas 
nas aulas do 2º trimestre. 

 

Todas as bases tecnológicas 
trabalhadas nas aulas do 2º 
trimestre. 

 

 
 
 
ENTREGA DOS TRABALHOS DO 2º 
TRIMESTRE  
Avaliação de trabalhos: Metadados e Livro de 
Memórias 
 

 
02/05 
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Todas as habilidades 
tecnológicas trabalhadas 
nas aulas do 1º e do 2º 
trimestre. 
 

 

Todas as bases tecnológicas 
trabalhadas nas aulas do 1º e 
do 2º trimestre. 

 

Plantão de dúvidas. 
Uso do laboratório fotográfico para 
experimentação de Processos Fotográficos 
Históricos. 
 
 
 
Recuperação paralela  
Entrega do Álbum de Memórias 
 
 
 
 
Visita Técnica 
 
 
 
APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
INTERDISCIPLINARES 
 
 
 
FEIRA TECNOLÓGICA DE 
APRESENTAÇÃO DE TCCs 
 

 
09 / 05 a 27 / 06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

AVALIAÇÃO 1 
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos 
pertinentes da atividade do 
gerenciamento de acervos 
fotográficos. 
 
Interpretar a realidade 
museológica relativa aos 
acervos 
fotográficos.e ampliação 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2  
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos 
pertinentes da atividade do 
gerenciamento de acervos 
fotográficos. 

AVALIAÇÃO 1 
Atividade Prática de manipulação 
de espécies fotográficas do século 
XIX, XX e XXI para aplicar a 
terminologia estudada, 
identificando os processos 
fotográficos e descrevendo a 
imagem em fichas catalográficas 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Observação da professora durante 
a realização de procedimentos de 
Conservação Fotográfica para a 
realização de um livro de memórias 
com as imagens do arquivo 
familiar:   

AVALIAÇÃO 1 
Identificação correta dos materiais 
fotográficos; clareza na 
apresentação dos processos 
fotográficos apresentados. 

 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO  2 
Domínio técnico para higienização, 
acondicionamento e reprodução de 
imagens do arquivo familiar; 
capacidade de        resolver 
problemas e criar soluções para a  
edição, digitalização e catalogação 
de imagens do arquivo familiar. 

AVALIAÇÃO 1 
Entrega de uma ficha catalográfica 
contendo os termos trabalhados 
em sala de aula possíveis de 
serem aplicados ao processo 
fotográfico apresentado na ficha. 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Apresentar-se no laboratório com o 
EPI necessário para o trabalho; 
apresentar conhecimentos de 
organização, limpeza e 
higienização dos documentos; 
apresentar reproduções das 
imagens com qualidade (sem 
distorções devido a escolha de 
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Interpretar a realidade 
museológica relativa aos 
acervos fotográficos.e 
ampliação 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Gerenciar acervos 
fotográficos nos diversos 
estágios, visando a 
conservação e o acesso da 
imagens 
digitais. 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Interpretar os conceitos e os 
respectivos termos 
pertinentes da atividade do 
gerenciamento de acervos 
fotográficos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Entrega de fotos com metadados, 
obtidas a partir da oficina de 
reprodução de fotografias do 
arquivo familiar utilizando uma 
DSLR 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Entrega do trabalho final: Álbum de 
Memórias 
 

 

 
 
 
AVALIAÇÃO  3 
Qualidade Técnica  
Organização dos arquivos para 
uma indexação das imagens 
eficiente  
Abrangência de informações nos 
metadados 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Capacidade de síntese, para 
organizar o arquivo familiar em um 
fotolivro que apresente qualidade 
técnica; capacidade de criar 
soluções para a diagramação das 
imagens do arquivo familiar. 
 
 

objetivas inadequadas, por 
exemplo). 
 
AVALIAÇÃO 3 
Apresentação de reproduções com 
qualidade técnica 
Apresentação dos dados 
solicitados como metadados para 
as imagens 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Apresentar um álbum com 
linguagem fotográfica coerente e 
fotos tratadas com qualidade, de 
acordo com processos trabalhados 
em sala de 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 

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   



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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) 

 FILIPPI, Patrícia; LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro de. Como tratar 
coleções de fotografia, 2ª edição. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Arquivo do Estado, 
2002. 

 FUNARTE. Arquivo fotográfico: estudo preliminar. Rio de Janeiro: Funarte, 1982. 
____ Proposta para uma política nacional de fotografia. Rio de Janeiro: Funarte / InFoto, 1986. 
____Cadernos técnicos de conservação fotográfica. Rio de Janeiro: Funarte MinC, 
1997. (n. 1 a 4). 
____Cadernos Técnicos De Conservação Fotográfica 2. Diretrizes Para A Exposição De 
Fotografias – Nora KennedY. Preservação De Fotografia Na Era Eletrônica – Peter Mustardo. 
Reprodução Fotográfica E Preservação – Francisco Moreira Da Costa. Preservação De 
Fotografias: Métodos Básicos Para Salvaguardar Suas Coleções – Peter Mustardo E Nora 
Kennedy. 
____Cadernos Técnicos De Conservação Fotográfica 3. Uma Nova Disciplina: A Conservação-
Restauração De Fotografias – Anne Cartier-Bresson. Conservação De Fotografia  

  ____Cadernos Técnicos De Conservação Fotográfica 4. Armazenamento E Manuseio De 
Materiais Fotográficos – Klaus B. Hendrik. 
GASTAMINZA, Félix del Valle. (Ed.). Manual de Documentación Fotográfica. Espanha: Editorial 
Síntesis, S. A; 1999. 

 PAVÃO, Luis. Conservação de coleções de fotografia. Lisboa: Dinalivro, 1997. 

 Boletim da ABRACOR sobre Terminologia para definir a conservação do patrimônio 
cultural tangível. 

 

 

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

Desenvolvimento de Projeto Interdisciplinar – Tema a ser desenvolvido em reunião de área 
 
 
 
 

 

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. 
Ao longo da realização das atividades extras, também será realizada recuperação com os 
alunos com dificuldades técnicas. Aulas estão reservadas especificamente para plantão de 
dúvidas a alunos com dificuldades. 
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IX – Identificação: 

Nome do professor: Michela Brigida 

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: 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 Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: HISTÓRIA DA CULTURA BRASILEIRA ATRAVÉS DA 
IMAGEM 

Módulo: Módulo III C. H. Semanal: 2,5 horas/aula 

Professor: Pedro Paulo Santos Ferreira 

 

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

 Estudar a História da Fotografia; 

 Estudar a Fotografia brasileira; 

 Estudar História da Arte;  

 Estudar fontes e referências fotográficas; 

 Visualizar a imagem fotográfica; 

 Contextualizar a imagem fotográfica; 

 Levantar informações sobre temáticas; 

 Produzir imagens fotográficas para diversos segmentos 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 CULTURA BRASILEIRA ATRAVÉS DA IMAGEM                  Módulo: Módulo III 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

Analisar o contexto cultural histórico do 
Brasil, enfocando artes visuais.  
 
Analisar aspectos da formação cultural 
brasileira e o surgimento da fotografia.  
 
Identificar elementos e características 
da História da Arte Brasileira que 
possam enriquecer a prática 
fotográfica. 
 
Analisar criticamente a produção 
artística visual brasileira. 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

Identificar as características artístico-culturais 
brasileiras em seu contexto histórico. 
 
Selecionar os conceitos sobre arte e como 
este se relaciona com a prática fotográfica na 
sociedade brasileira em diferentes períodos 
históricos. 
 
Indicar elementos e características plásticas 
da produção imagética brasileira para a 
construção da prática fotográfica. 
 
Detectar referências existentes na arte e na 
cultura que possam contribuir de forma 
criativa para a construção a prática 
fotográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 
 

Artistas viajantes; 
 
Arte e Cultura no Brasil Colônia; 
 
D. João VI no Brasil – Missão Artística 
Francesa; 
 
A invenção da fotografia no Brasil e a 
sua chegada ao Brasil – Hercules 
Florence; 
 
Diversas manifestações artísticas no 
século XIX; 
 
D. Pedro II, o grande mecenas das artes 
e da fotografia no Brasil do século XIX; 
 
A expansão da fotografia no século XIX 
– evolução das técnicas 
 
Fotógrafos pioneiros: 
 

 Victor Frond; 

 Augusto Stahl; 
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9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 

 August Frisch; 

 August Riedel; 

 Revert Henrique Klumb; 

 Militão Augusto de Azevedo; 

 Luís Ferreira; 

 Juan Gutierrez; 

 Flávio de Barros; 

 Augusto Malta; 

 Marc Ferrez. 
 
 Fotografia das cidades: 
 

 Álbum comparativo da cidade de 
São Paulo (Militão Augusto de 
Azevedo); 

 Álbum da Avenida Central (Marc 
Ferrez). 

 
  
Valério Vieira: 

 Os Trinta Valérios – 
Fotomontagem 

 
 Início do século XX no Brasil - Semana 
de Arte Moderna 
 
Século XX, a fotografia como uma 
possibilidade de expressão artística 
 
Expansão modernista da fotografia, o 
foto clubismo: 
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14 
 
 
 

15 
 
 

16 

 

 Pictorialismo; 

 Foto Clube Brasileiro; 

 Foto Clube Bandeirantes. 
 
 
Fotojornalismo – O Cruzeiro, Revista 
São Paulo. 
 
 
Arte e Cultura Contemporânea do Brasil 
 
 
Artistas e fotógrafos brasileiros. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: HISTÓRIA DA CULTURA BRASILEIRA ATRAVÉS DA IMAGEM                         Módulo: MÓDULO III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

- 

Apresentação do professor / 
Apresentação do componente 

curricular e dos métodos 
avaliativos e de recuperação 
continuada / Introdução ao 

componente. 

Aula expositivo dialogada 
 

2,5 h/a 
06/02/2017 a 10/02/2017 
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1- Identificar as 

características 
artístico-culturais 
brasileiras em seu 
contexto histórico. 

 
2- Selecionar os 

conceitos sobre arte 
e como este se 
relaciona com a 
prática fotográfica na 
sociedade brasileira 
em diferentes 
períodos 

históricos. 
 

3- Indicar elementos e 
características 
plásticas da 
produção imagética 
brasileira para a 
construção da 
prática fotográfica. 

 
4- Detectar referências 

existentes na arte e 
na cultura que 
possam contribuir de 
forma criativa para a 
construção a prática 
fotográfica. 

 

Arte e Cultura no Brasil 
Colônia; 
 
 
2 - 16 - Artistas e fotógrafos 
brasileiros. 

 

Aula expositivo dialogada com slideshow e 
texto de apoio / Visita virtual à Salvador, Ouro 

Preto e Rio de Janeiro: Arte e arquitetura 
colonial / Visita técnica: Museu de Arte Sacra / 

Relatório de visita técnica 

 
7,5 h/a 

13/02/2017 a 24/02/2017 
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2- Selecionar os 
conceitos sobre arte 
e como este se 
relaciona com a 
prática fotográfica na 
sociedade brasileira 
em diferentes 
períodos 

históricos. 
 

3 - D. João VI no Brasil – 
Missão Artística Francesa; 

 
1 - Artistas viajantes; 

 
5 - Diversas manifestações 
artísticas no século XIX; 

 
16 - Artistas e fotógrafos 
brasileiros. 

Aulas expositivo dialogadas com recurso 
audiovisual / Leitura de imagens / Visita 

Técnica: Pinacoteca do Estado de São Paulo / 
Relatório de vista técnica / Exercício online 

 
10 h/a 

02/03/2017 a 17/03/2017 
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2- Selecionar os 
conceitos sobre arte 
e como este se 
relaciona com a 
prática fotográfica na 
sociedade brasileira 
em diferentes 
períodos 

históricos. 
 

3- Indicar elementos e 
características 
plásticas da 
produção imagética 
brasileira para a 
construção da 
prática fotográfica. 

 

4 - A invenção da fotografia no 
Brasil e a sua chegada ao 
Brasil – Hercules Florence; 
 
6 - D. Pedro II, o grande 
mecenas das artes e da 
fotografia no Brasil do século 
XIX; 
 
7 - A expansão da fotografia no 
século XIX – evolução das 
técnicas 
 
8 - Fotógrafos pioneiros. 
 
9 - Fotografia das cidades: 
 

 Álbum comparativo da 
cidade de São Paulo 
(Militão Augusto de 
Azevedo); 

 Álbum da Avenida 
Central (Marc Ferrez). 

  
10 Valério Vieira: Os Trinta 
Valérios – Fotomontagem 
 
16 - Artistas e fotógrafos 
brasileiros. 

Aulas expositivo dialogadas com recurso 
audiovisual e texto de apoio / Visita virtual 

Hemeroteca da Biblioteca Nacional, Brasiliana 
Fotográfica e Acervo Instituto Moreira Salles / 

Exercício online / Visita técnica: Casa da 
Imagem e Solar da Marquesa de Santos 

 
10 h/a 

20/03/2017 a 07/04/2017 
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4- Detectar referências 
existentes na arte e 
na cultura que 
possam contribuir de 
forma criativa para a 
construção a prática 
fotográfica. 

 
 

11 - Início do século XX no 
Brasil - Semana de Arte 
Moderna 
 
12 - Século XX, a fotografia 
como uma possibilidade de 
expressão artística 
 
13 - Expansão modernista da 
fotografia, o foto clubismo: 
 

 Pictorialismo; 

 Foto Clube Brasileiro; 

 Foto Clube 
Bandeirantes. 

 
 
14 - Fotojornalismo – O 
Cruzeiro, Revista São Paulo 
 
16 - Artistas e fotógrafos 
brasileiros. 

Aulas expositivo dialogadas com recurso 
audiovisual e texto de apoio / Exercício online 

/ Estudo de caso: Modernidade e imagem 
fotográfica nas revistas O Cruzeiro, Revista 

de São Paulo e Manchete 

 
10 h/a 

24/04/2017 a 19/05/2017 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

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

 

 
Detectar referências 
existentes na arte e 
na cultura que 
possam contribuir de 
forma criativa para a 
construção a prática 
fotográfica. 

 
 

15 - Arte e Cultura 
Contemporânea do Brasil. 
 
16 - Artistas e fotógrafos 
brasileiros. 

Aulas expositivo dialogadas com recurso 
audiovisual e texto de apoio / Oficina: Marrom 

VanDyve e a alternativa fotográfica como 
prática contemporânea 

 
10 h/a 

22/05/2017 a 23/06/2017 

 
 
 

Íntegra das habilidades 
desenvolvidas durante o 

curso. 
 
 
 

Íntegra dos componentes 
trabalhados 

Semana de apresentação de TCC 
2,5 h/a 

26/06/2017 a 30/06/2017 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competências 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

                                                           
1
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1. Analisar o contexto 

cultural histórico do 
Brasil, enfocando 
artes visuais. 

2. Analisar aspectos da 
formação cultural 
brasileira e o 
surgimento da 
fotografia.  

3. Identificar elementos 
e características da 
História da Arte 
Brasileira que 
possam enriquecer a 
prática fotográfica. 

4. Analisar criticamente 
a produção artística 
visual brasileira. 
 

 

 Observação direta; 

 Auto avaliação; 

 Assiduidade; 

 Diálogos; 

 Estudo de caso; 

 Relatório de visita técnica; 

 Exercícios; 

 

 Participação nos diálogos e 
argumentação coerente; 

 Presença e participação nas 
aulas e atividades externas 
propostas; 

 Pontualidade na entrega 
dos exercícios e relatórios; 

 Interesse, interação e pró 
atividade na resolução de 
problemas; 

 Auto avaliação; 

 Capacidade de síntese e 
organização de ideias.  
 

 

 Presença e participação; 

 Objetividade na 
apresentação de ideias; 

 Cumprimento dos prazos; 

 Apropriação de repertório;  

 Criticidade;  
 
 
 
 
 

 
 
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 
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Fevereiro 

Elaboração 
conjunta do Plano 

Plurianual de 
Gestão  X X 

Reunião pedagógica 
/ Reunião de cursos 

Março 

 

 
Repetição de atividades, 

exercícios de revisão, 
orientação à repertório ou 
orientação de leitura com 

foco na dificuldade 
diagnosticada. 

 X X Reunião de Cursos 

Abril 

 

Repetição de atividades, 
exercícios de revisão, 

orientação à repertório ou 
orientação de leitura com 

foco na dificuldade 
diagnosticada. 

 X X 
Conselho 

Intermediário 

Maio 

 
 

Repetição de atividades, 
exercícios de revisão, 

orientação à repertório ou 
orientação de leitura com 

foco na dificuldade 
diagnosticada. 

 X X 
Reunião pedagógica 
/ Reunião de cursos 

Junho 

 

Repetição de atividades, 
exercícios de revisão, 

orientação à repertório ou 
orientação de leitura com X X 

Plantão 
interdisciplinares e 

TCC 
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foco na dificuldade 
diagnosticada. 

 

Julho 

 
 

 
Repetição de atividades, 

exercícios de revisão, 
orientação à repertório ou 
orientação de leitura com 

foco na dificuldade 
diagnosticada. X  Conselho final 

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

 
Kossoy, Boris. Hercule Florence: a descoberta isolada da fotografia no Brasil. Edusp: 2006. 
São Paulo.  
 
Santaella, Lucia. Leitura de imagens. Melhoramentos: 2012. São Paulo. 
 
Picolli, Valéria et Hannud, Giancarlo. Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca de São 
Paulo. Pinacoteca do Estado de São Paulo: 2013. São Paulo. 
 
Fabris, Annateresa (org). Fotografia: usos e funções no século XIX. Edusp: 2008. São Paulo.  
 
Acervo do Instituto Moreira Salles: http://www.ims.com.br/ims/explore/acervo/fotografia 
 
Hemeroteca da Biblioteca Nacional: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ 
 
Arquivo do Estado de São Paulo: http://www.arquivoestado.sp.gov.br 
 
Acervos Artísticos e Culturais da Prefeitura de São Paulo: 
http://www.acervosdacidade.prefeitura.sp.gov.br/PORTALACERVOS/PesquisaSimples.aspx 
 
Era Virtual: http://eravirtual.org/ 
 
Brasiliana Fotográfica: http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/ 
 
Viajando com Eckhout: https://artenaescola.org.br/eckhout/ 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

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

  

Repetição de atividades, exercícios de revisão, orientação à repertório ou orientação de leitura  
com foco na dificuldade diagnosticada.  
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IX – Identificação: 

Nome do professor: Pedro Paulo Santos Ferreira 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

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 nº209          aprovado pela portaria Cetec nº 148           de 12 / 09 / 2012 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Edição e Tratamento de Imagem Digital 3 

Módulo: 3º C. H. Semanal: 5 

Professor: Marcel Felício Copola 

 

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

 
 

Ao concluir os MÓDULOS I, II e III, o TÉCNICO EM PROCESSOS 
FOTOGRAFICOS deverá ter construído as seguintes competências gerais: 
 

 criar e captar imagens fotográficas;  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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 analisar e executar composição visual;  

 identificar os elementos da comunicação visual;  

 identificar teorias e formas de comunicação;  

 interpretar a imagem fotográfica;  

 atuar nas diversas modalidades da prática fotográfica (fotojornalismo, publicidade 
e propaganda, moda, etc.);  

 manipular imagens fotográficas;  

 editar imagens fotográficas;  

 preparar imagens fotográficas digitais para impressão;  

 restaurar imagens digitais;  

 reproduzir imagens fotográficas;  

 manipular a câmera fotográfica e seus acessórios;  

 calibrar equipamentos envolvidos no processo fotográfico digital;  

 manipular softwares de tratamento, edição, gerenciamento e organização de 
imagens digitais;  

 documentar e catalogar a imagem fotográfica;  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Edição e Tratamento de Imagem Digital 3                                           Módulo: 3º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  
1. Implementar técnicas avançadas 
de tratamento e edição de imagens 
usando os recursos dos softwares 
de maneira eficaz, alcançando os 
objetivos ou resultados esperados. 
 
2. Solucionar possíveis problemas 
com imagens de maneira criativa, 
aplicando técnicas avançadas de 
maneira adequada e eficaz. 
 
3. Distinguir temas de imagens de 
acordo com o projeto fotográfico. 
 
4. Elaborar bancos de imagens úteis 
para o projeto fotográfico. 
 
5. Adequar as saídas de cores. 
 
6. Adequar as saídas de arquivos de 
acordo com o projeto fotográfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Explorar técnicas, ferramentas e 
procedimentos e ações relevantes no 
Adobe Photoshop para enriquecer a 
prática fotográfica. 
 
2. Compartilhar práticas eficientes no 
tratamento e edição de imagens.  
 
3. Classificar as imagens fotográficas de 
acordo com as necessidades do projeto.  
 
4. Selecionar imagens fotográficas para o 
desenvolvimento do projeto fotográfico.  
 
5. Gerenciar as saídas de arquivos.  
 
6.1. Definir técnicas de reprodução 
adequadas ao desenvolvimento do 
projeto.  
 
6.2. Interpretar pauta/ briefing para a 

  

1. Apresentação de ensaios/ projetos 
fotográficos:  
· formatação;  
· princípios de edição;  
· edição para diferentes suportes:  

o exposições e fotolivros  
· portfólio em diferentes suportes 
(impresso, digital)  
 
2. Introdução às ferramentas de 
editoração eletrônica:  
· diagramação de páginas;  
· fechamento de arquivo, programas 
de editoração eletrônica (InDesign);  
· operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas;  
· conceitos básicos sobre 
diagramação modular;  
· modos de visualização, 
apresentação, réguas, guias e 
grades;  
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7. Explorar técnicas, ferramentas e 
procedimentos e ações relevantes 
no Adobe Photoshop para 
enriquecer a prática fotográfica. 
 
8. Compartilhar práticas eficientes 
no tratamento e edição de imagens. 
 

produção fotográfica.  
 
6.3. Elaborar produção fotográfica a partir 
de pauta/ briefing.  
 
7.1. Identificar princípios de edição do 
material fotográfico.  
 
7.2. Planejar a produção fotográfica 
identificando os estágios para a 
construção do discurso imagético.  
 
8.1. Implementar técnicas avançadas de 
tratamento e edição de imagens usando 
os recursos dos softwares de maneira 
eficaz, alcançando os objetivos ou 
resultados esperados.  
 
8.2. Solucionar possíveis problemas com 
imagens de maneira criativa, aplicando 
técnicas avançadas de maneira 
adequada e eficaz.  
 
 

· criação, edição e manipulação de 
páginas mestras;  
· aplicação de numeração 
automática;  
· paletas:  

o Control, Tools, Info, Layer, 
Page, Object Styles, Paragraph 
Styles, Character Styles, 
Swatches, 
Gradient,Transparency, Color, 
Stroke, Object e Layout, Output 
Preview, Type and Tables e 
Text Warp  

· importar (place) e gerenciamento 
de links (vínculos);  
· importação e manipulação de 
imagens bitmap (Photoshop) e 
vetoriais (Illustrator);  
· formatos de arquivos de imagens 
compatíveis;  
· estilos de objetos;  
· transformações e repetições 
programadas;  
· aplicação de efeitos:  

o preenchimentos, drop shadow 
sombras), feather 
(esfumaçamento), corner 
effects (acabamento de objetos) 
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e transparências  
· definição de RGB, CMYK e 
PANTONE (cores especiais);  
· interatividade:  
 o criação de botões, links entre 
páginas de documento, geração de 
documentos interativos em SWF  
· publicação em PDF  
 
3. Introdução às ferramentas 
vetoriais – Illustrator/ Corel Draw:  
· diferença entre bitmap e vetor;  
· arquivos vetoriais:  

o AI, AIT, PDF, SVG, CDR  
· ferramentas básicas de criação 
vetorial:  

o formas (shapes), ferramentas 
de fusão de formas, pen tool, 
cor (preenchimento e contorno), 
stroke, align, transform, link, 
clipping mask/ power clip  

· fechamento de arquivo  
 
4. Manipulação de arquivos digitais 
para finalização e impressão  
 
5. Noções de aplicativos online para 
montagem de fotolivros e portfólio da 
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área de Fotografia  
 
6. Adobe Photoshop:  
· procedimentos relevantes;  
· uso criativo;  
· compartilhamento de técnicas;  
· pesquisas de novas técnicas, 
ferramentas, plug-ins, etc 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Edição e Tratamento de Imagem Digital 3     Módulo: 3º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

# # Semana de Recepção 
 

01 / 02 a 05 / 02 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Apresentação Pessoal, da Disciplina e seu 
contexto no Cruso e do Plano de Trabalho 
docente 

 
06 / 02 a 12 / 02 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
 

 
Projeto 1 – Zine Prato-Feito 
 
Introdução ao “Projeto Editorial” 
 
Leitura do acervo pessoal dos alunos 
 
 

 
13 / 02 a 19 / 02 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
 

 
Projeto 1 – Zine Prato-Feito 
 
Entendendo e Construindo o Grid 
 
Introdução as Ferramentas de Editoração 
Eletronicas 
 

 
20 / 02 a 26 / 02 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Projeto 1 – Zine Prato-Feito 
 
Entendendo e Construindo o Grid 
 
Introdução as Ferramentas de Editoração 
Eletronicas 
 
 
27, 28 e 01 / 05 _Segunda, Terça e Quarta-
Feira _ Carnaval (Feriado) 

 
27 / 02 a 05 / 03 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Projeto 1 – Zine Prato-Feito 
 
Diagramação do Zine 
 
Conceitos Básicos: Harmonia e Ritmo 
 

 
06 / 03 a 12 / 03 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Projeto 1 – Zine Prato-Feito 
 
Arte Finalização e impressão do Zine 
 

 
13 / 03 a 19 / 03 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
 

 
Projeto 2 – Projeto Autoral 
 
Brainstorm 
 
Desenvolvimento do Projeto Editorial 

 
20 / 03 a 26 / 03 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
 

 
Projeto 2 – Projeto Autoral 
 
Desenvolvimento do Projeto Editorial 

 
27 / 03 a 02 / 04 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Projeto 2 – Projeto Autoral 
 
Arte Finalização do Projeto Editorial  
 
 
04 / 04_ Entrega dos Resultados 
Intermediárias 

 
03 / 04 a 09 / 04 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Projeto 3 – Fotomontagem 
 
Desenvolvimento do projeto a ser criado com 
os alunos usando técnicas avançadas de 
tratamento de imagem 

 
10 / 04 a 16 / 04 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Projeto 3 – Fotomontagem 
 
Finalização do projeto a ser criado com os 
alunos usando técnicas avançadas de 
tratamento de imagem 

 
17 / 04 a 23 / 04 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Início das Aulas voltadas para 
instrumentalização da produção 
dos Projetos de TCC. 

 
24 / 04 a 30 / 04 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Aulas voltadas para instrumentalização da 
produção dos Projetos de TCC. 
 
01 / 05_Dia do Trabalho, segunda-feira 
(Feriado) 

 
01 / 05 a 07 / 05 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Aulas voltadas para instrumentalização da 
produção dos Projetos de TCC. 
 

 
08 / 05 a 14 / 05 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Aulas voltadas para instrumentalização da 
produção dos Projetos de TCC. 
 

 
15 / 05 a 21 / 05 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Semana de preparação do material 
expositivo para a Banca de TCC 
 

 
22 / 05 a 28 / 05 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Banca de Tcc 
 

29 / 05 a 04 / 06 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Banca de Tcc 
 

 
05 / 06 a 11 / 06 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Semana de preparação do material 
expositivo para a Feira de TCC 

 
 
Banca de Inter 
 
15 e 16/06 
Corpus Christi, quinta e sexta-feira (Feriado) 

 

 
12 / 06 a 18 / 06 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Semana de preparação do material 
expositivo para a Feira de TCC 

 
 
Banca de Inter 
 

 
19 / 06 a 25 / 06 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Feira de Tcc 
 
29/06 
Padroeiro da cidade, quinta-feira (Feriado) 
 

 
26 / 06 a 02 / 07 

# # Semana de fechamento do semestre letivo 
 

03 / 07 a 09 / 07 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
Habilitação Profissional de Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Edição e Tratamento de Imagem Digital 3 (ETID3) 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Implementar técnicas 
avançadas de tratamento e 
edição de imagens usando 
os recursos dos softwares de 
maneira eficaz, alcançando 
os objetivos ou resultados 
esperados. 
 

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

 
Todas as dinâmicas desenvolvidas 
durante as aulas servirão de 
critérios de desempenho, que 
analisará os seguintes valores: 
 
1. Sentir 
(Interesse, Atenção e Percepção) 
 

 
Desenvolvimento e apresentação 
dos Projetos desenvolvidos em 
sala, e do Trabalho de conclusão 
de Curso.  
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2. Solucionar possíveis 
problemas com imagens de 
maneira criativa, aplicando 
técnicas avançadas de 
maneira adequada e eficaz. 
 
3. Distinguir temas de 
imagens de acordo com o 
projeto fotográfico. 
 
4. Elaborar bancos de 
imagens úteis para o projeto 
fotográfico. 
 
5. Adequar as saídas de 
cores. 
 
6. Adequar as saídas de 
arquivos de acordo com o 
projeto fotográfico. 
 
7. Explorar técnicas, 
ferramentas e procedimentos 
e ações relevantes no Adobe 
Photoshop para enriquecer a 
prática fotográfica. 
 
8. Compartilhar práticas 
eficientes no tratamento e 
edição de imagens. 
 

2. Pensar 
(Análise e Síntese) 
 
3. Fazer 
(Expressão, Trabalho e  
Concentração) 
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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 

Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

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

Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 

Março 

 Reunião para 

construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas # 

 Organização de 

material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 

Abril 

 Reunião para 

construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas 

Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 

material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem # 

Maio   
 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de # 
 Organização de 

material de apoio para # 
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# recuperação contínua dessas 
lacunas 

as lacunas de 
aprendizagem 

Junho 
 

# 
 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas 

 Organização e correção 

do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 

material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem Reunião de curso 

Julho 

Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas 

 Organização e correção 

do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 

material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 

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

 
Bibliografia: 
 
FLUSSER, Vilém. O mundo codificado. Por uma filosofia do design e da comunicação. São 
Paulo: Cosacnaify, 2007 

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

 

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

 
Com o decorrer do segundo trimestre, a disciplina de ETID3 contribuirá com o desenvolvimento 
do Trabalho de Conclusão de Curso. Nessas aulas, os alunos terão o auxilio do professor para 
desenvolvimento de materiais como fotolivros, Projetos Expositivos, construção de folders, entre 
outras peças gráficas. 

 
 
 

 

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

 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala 
de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções 
imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  

 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1422&bih=754&site=webhp&q=good+bye,+lenin!+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDKuMi_TEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUAun9qPSUAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiJ7e_F_a_OAhXLjpAKHTPUCFkQ6BMInwEoADAX
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1422&bih=754&site=webhp&q=Wolfgang+Becker&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDKuMi9TAjMtK4uzTLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQDuU477MAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiJ7e_F_a_OAhXLjpAKHTPUCFkQmxMIoAEoATAX
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1422&bih=714&site=webhp&q=the+story+of+stuff+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEnPME031hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAMbbVgsmAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj2xcCq_q_OAhUIOZAKHZ7KDCkQ6BMIpAEoADAY
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1422&bih=714&site=webhp&q=louis+fox&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEnPME03VuIGsQ0NTZOLMuK1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAlwo7YTMAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj2xcCq_q_OAhUIOZAKHZ7KDCkQmxMIpQEoATAY
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IX – Identificação: 

Nome do professor: Marcel Felício Copola 

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

 

 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209            aprovado pela portaria Cetec nº148         de        12/09/11 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em  Processos Fotográficos 

Componente Curricular: DTCC 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Aline Sgarlata 

 

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

- Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar. 

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

atividades. 

- Correlacionar recursos necessários e plano de produção. 

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

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

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

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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- Analisar metodologias de gestão da qualidade no contexto profissional. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

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

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

Planejar as fases de execução de 
projetos com base na natureza e na 
complexidade das atividades. 
 
Avaliar as fontes de recursos 
necessários para o desenvolvimento de 
 projetos. 
 
Avaliar a execução e os resultados 
obtidos de forma quantitativa e 
qualitativa 

1.1 
 
 
1.2 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes 
e de fornecedores de serviços técnicos. 
 
Comunicar ideias de forma clara e objetiva 
por meio de textos e explanações orais. 
 
Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção. 
 
Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto. 
 
Verificar e acompanhar o desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro. 
 
Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto. 
 
Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas. 
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 

Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados; produções 
científicas etc 
 
Construção de conceitos relativos ao 
tema do trabalho: definições; 
terminologia; simbologia etc 
 
Definição dos procedimentos 
metodológicos: cronograma de 
atividades; fluxograma do processo 
 
Dimensionamento dos recursos 
necessários 
 
Identificação das fontes de recursos 
 
Elaboração dos dados de pesquisa: 
seleção; codificação; tabulação 
 
Análise dos dados: interpretação; 
explicação; especificação 
 
Técnicas para elaboração de relatórios, 
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3.4 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
9. 
 
10. 

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

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

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

--- --- 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Apresentar o componente 
curricular. 
 
Apresentação de alunos e professores - 
Dinâmicas para conhecimento mútuo. 
 
Apresentação do Plano de curso em leitura 
conjunta das competências, habilidades e 
bases tecnológicas. 
 
Apresentação das atividades pedagógicas 
que serão desenvolvidas no decorrer do 
semestre. 

 
06/02 a 10/02/17 

(1 aula) 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 
(Competência 1) 

 
Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  
- Definições;  
- Terminologia;  
- Simbologia etc.  
 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Informar sobre as normas e 
formato de produção e apresentação do 
TCC. 
 
Leitura do Manual de TCC. Orientação sobre: 
Normas para elaboração do trabalho; 
Avaliação e apresentações para banca e feira 
do TCC. 
Revisão dos itens do relatório técnico. 

 
13/02 a 17/02/17 

(1 aula) 

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

 
(Competência 1) 

 
Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  
- Definições;  
- Terminologia;  
- Simbologia, etc.  
 
 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Corrigir relatório entregue no 
semestre anterior. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Definição das 
necessidades para apresentação do TCC: 
Peças que cada grupo irá desenvolver; 
Formas de exibição na banca e na feira do 
TCC. 
Solicitação de correção do cronograma de 
atividades. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Orientação com grupos 
de trabalho para correção de itens 
necessários do projeto do relatório técnico. 
 

20/02 a 10/03/17 
(2 aulas) 
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Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
 

(Competência 2) 
 
Definição dos procedimentos 
metodológicos:  
- Cronograma de atividades;  
- Fluxograma do processo  
 
 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Iniciar redação dos novos itens 
do relatório técnico. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Redação dos itens - 
desenvolvimento da pesquisa/ área de 
atuação e público-alvo. 
 
Exercício 1: Entrega do cronograma 
atualizado. 
Realizar a atualização do cronograma de 
trabalho e entrega-lo conforme modelo 
solicitado em aula. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Redação dos itens - 
Referencial teórico e análise de projetos 
similares. 
 

13/03 a 24/03/17 
(2 aulas) 
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Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas. 

(Competência 2) 
 

Dimensionamento dos recursos 
necessários; 
Identificação das fontes de 
recursos. 
 
 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Desenvolvimento de atividades 
práticas 
 
- Organização do primeiro e segundo ensaios 
e definição da linguagem a ser utilizada no 
projeto. 
 
- Tratamento dos ensaios 
 
- Análise dos ensaios e definição de novos 
ensaios  
 

27/03 à 28/04/16 
(5 aulas) 

Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-
financeiro. 

(Competência 2) 
 
Análise dos dados: 
interpretação; explicação; 
especificação. 
 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Avaliar desenvolvimento do 
projeto até o momento. 
 
Exercício 2: Entrega parcial de TCC:  
Apresentar relatório técnico formatado 
contendo os itens – Problematização; 
Hipóteses; Objetivos; Justificativa;  
Metodologia; Desenvolvimento da pesquisa; 
Cronograma de trabalho; Orçamento do 
projeto; Área de atuação; Público-alvo; 
Pesquisa de campo; Referencial teórico;  

02/05 a 05/05/2017 
(1 aula) 
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Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao 
projeto 

(Competência 2) 
 
Análise dos dados: 
interpretação; explicação; 
especificação. 
 
 

Aula expositivo-dialogada, com uso de 
recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Desenvolvimento de atividades 
práticas 
 
- Organização do terceiro e quarto ensaios 
 
- Tratamento dos ensaios 
 
- Finalização das peças e organização final 
dos projetos 
 
Recuperação contínua: 
Corrigir itens do projeto e desenvolvimento 
das peças de TCC em aula com auxílio do 
professor. 

08/05 a 26/05/2017 
(3 aulas) 
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Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao 
projeto 

(Competência 3) 
 
Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 
 
 

Aula prática – Apresentação de projetos em 
grupo. 
 
Objetivo: Avaliar desenvolvimento do 
projeto até o momento. 
 
Proposta para 5,0 h/a: 
Exercício 3 – Pré-banca 
Organização do material, finalização do 
projeto e apresentação em pré-banca. 
 
Recuperação contínua – parte 2: 
Corrigir itens do projeto e desenvolvimento 
das peças de TCC em aula com auxílio do 
professor. 

29/05 a 09/06/17 
(2 aulas) 

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

(Competência 3) 
 
Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 
Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Aula prática – Apresentação de projetos em 
grupo. 
 
Objetivo: Avaliação Final. 
 
Proposta para 2,5 h/a: 
Exercício 4 - Banca de validação do TCC 
 
Proposta para 2,5 h/a:  
Exercício 5 - Feira do TCC: 
Exibição dos projetos validados pela banca no 
formato pré-determinado pelo manual do 
TCC. 
 

19/02 a 30/06/2017 
(2 aulas) 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Planejar as fases de 
execução de projetos com 
base na natureza e na 
complexidade das 
atividades.  
 
 
2. Avaliar as fontes de 
recursos necessários para o 
desenvolvimento de projetos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Avaliar a execução e os 
resultados obtidos de forma 
quantitativa e qualitativa.  
 
 
 

Exercício 1 – Cronograma de 
Trabalho.  
Atualizar o cronograma de trabalho 
para TCC. 
 
 
Exercício 2 – Entrega parcial de 
TCC. 
Entregar itens solicitados do 
relatório técnico conforme modelo 
apresentado em aula. 
 
 
Exercício 3 – Pré-banca de TCC 
Apresentação dos projetos pré-
finalizados em aula. 
 
 
Exercício 4 – Banca de TCC.  
Apresentar para a banca de TCC 
todos os itens obrigatórios, bem 
como relatório técnico impresso. 
 
Exercício 5 – Feira do TCC. 

Exercício 1 - Cronograma de 
Trabalho. 
Organização; Coerência; 
Atendimento as normas. 
 
 
Exercício 2 – Entrega parcial de 
TCC  
Participação; Coerência; 
Organização; Atendimento as 
normas. 
 
 
Exercício 3 – Pré-banca de TCC 
Coerência e coesão; Cumprimento 
de prazo; Atendimento ao padrão 
solicitado. 
 
Exercício 4 – Banca de TCC. 
Cumprimento de prazo; 
Atendimentos as normas da ABNT; 
Organização; Coerência. 
 
Exercício 5 – Feira do TCC. 

Exercício 1 - Cronograma de 
Trabalho. 
Entregar, no prazo determinado o 
cronograma solicitado de acordo 
com o modelo apresentado. 
 
Exercício 2 – Entrega parcial de 
TCC  
Entregar no prazo no prazo 
determinado o relatório técnico 
solicitado de acordo com o modelo 
apresentado. 
 
Exercício 3 – Pré-banca de TCC 
Apresentar na data solicitada o 
projeto pré-finalizado. 
 
 
Exercício 4 – Banca de TCC. 
Entregar e apresentar de forma 
coerente o projeto de TCC 
 
 
Exercício 5 – Feira do TCC. 
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Apresentar o projeto de TCC 
validado no formato feira, seguindo 
as orientações do manual. 

Organização; Criatividade; 
Coerência; Uso correto da 
linguagem; Participação. 
 

Apresentar o projeto de TCC 
validado no formato feira, seguindo 
as orientações do manual. 
 

 
 

V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

Organização das 
palestras com ex-
alunos, recepção 
aos alunos 
 
Observação de 
indícios de 
desmotivação 

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

 

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

Março  
 Organização de 
visitas técnicas 
 
 

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas 
 
Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades 
 

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas 

 Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem 

Participação em 
reuniões de curso  
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Abril 
 
 Organização de 
visitas técnicas 
  

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas 
 
Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades 
 

  
Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas 

Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem  

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

Maio 

  
 
 

  Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas 
 
Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades 
 

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas 

 Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem 

Participação em 
reuniões de curso  

Junho 

  
 
 

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas 
 
Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades 
  

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas 

 Organização de 
material de apoio 
para as lacunas de 
aprendizagem 

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

Julho 
  
 
   

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas   

Participação em 
reuniões de curso  

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

Apostila do professor; 
Apresentação de sites, blogs e vídeos relacionados à produção de projetos em Processos 
Fotográficos. 
 
Bibliografia básica: 
 
GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5º edição. Atlas. 2010  
LETOURNEAU, Jacolyn . Ferramentas para o pesquisador iniciante. Editora WMF. São Paulo  

MARTINO, Luis M. S. Teoria da comunicação. 4º edição. Petrópolis: Vozes. 2013 
MARCONI, Marina de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia científica. 7º 
edição. 2010 
 
Bibliografia complementar: 
 
ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Coleção estudos. Editora Perspectyiva. São Paulo 
JAMES A. Folts. Manual de fotografia. São Paulo Editora Thonson learning 
SALLES, Cecilia, Redes de criação: construção da obra de arte. Vinhedo: Ed. Horizonte, 2006. 
ZAMBONI, Silvio. Pesquisa em Artes, A. Um Paralelo entre Arte e Ciência. Editora: Autorres 
Associados. São Paulo.  

 

 

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

 
O projeto integrador do semestre é o projeto de TCC de cada grupo a ser desenvolvido em 
todos os componentes curriculares e de acordo com tema selecionado pelo grupo de trabalho 
 
 

 

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

Indicação de leituras complementares e análise das mesmas; 
 
Produção de trabalhos de pesquisa; 
 
Realização de exercícios individuais; 

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Aline Sgarlata 

Assinatura:                                                                                        Data: 
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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 

 
 
 
 
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Técnico em  Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Pratica Fotográfica III 

Módulo: 3º C. H. Semanal: 

Professor: Vitor Hugo Ferraz 

 

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

Produzir imagens em estúdio.  

Editar, tratar e gerenciar imagens fotográficas.  

Interpretar e elaborar projetos fotográficos.  

Adequar instalações, equipamentos, materiais e instrumentos para produção  

fotográfica.  

Preparar apresentação de material fotográfico.  

Visualizar a imagem fotográfica.  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Modular a luz.  

Conceituar a imagem fotográfica.  

Interpretar a imagem fotográfica.  

Definir pautas e temáticas.  

Interpretar o objeto a ser fotografado.  

Experimentar técnicas fotográficas.  

Conceber cenas para fotografar.  

Definir o suporte material da imagem fotográfica.  

Decidir o momento do ato fotográfico.  

Editar imagens.  

Escolher equipamentos em função de intenções e circunstâncias.  

Produzir documentação referente à imagem.  

Contextualizar a imagem fotográfica.  

Estabelecer cronograma de trabalho.  

Vistoriar infra-instrutora da locação.  

Providenciar equipamentos para a produção da imagem.  

Providenciar credenciamento.  

Testar técnicas fotográficas 

Estudar fontes e referências fotográficas.  

Procurar espaços ou locações para fotografar.  

Elencar modelos.  

Definir áreas e formas de atuação no mercado de trabalho.  

Elaborar procedimentos para relação com o cliente.  

Gerenciar o tempo.  

Discutir a pauta/ briefing.  

Dirigir a produção de imagem.  

Selecionar pessoal.  

Montar exposições.  

Divulgar seu trabalho na web.  

Dominar linguagem fotográfica.  

Dominar técnicas de sua especialização.  
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Demonstrar criatividade.  

Seguir cronogramas.  

Lidar com imprevistos.  

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:       Pratica Fotográfica III                                                                                                            Módulo: III 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar as fases de elaboração  
do projeto fotográfico para a produção  
de ensaios.  
 
2. Identificar as práticas profissionais  
comuns da área Fotográfica 
atualmente.  
 
3. Analisar as imagens produzidas  
confrontando-as com os objetivos do  
autor/ fotógrafo.  
 
4. Interpretar pauta/ briefing para a  
produção fotográfica.  
 
5. Elaborar produção fotográfica a  
partir de pauta/ briefing.  
 
6. Identificar princípios de edição do  
material fotográfico.  
 
7. Planejar a produção fotográfica  
identificando os estágios para a  
construção do discurso imagético.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Elaborar projetos para a produção de 
ensaios fotográficos.  
 
2. Atuar nas diversas modalidades da  
atividade fotográfica.  
 
3. Estabelecer pautas e temas para a 
produção de ensaios/ projetos.  
 
4. Estabelecer cronograma de trabalho  
para a produção dos ensaios.  
 
5. Produzir ensaios fotográficos.  
 
6. Elencar modelos para a produção 
fotográfica.  
 
7. Editar material imagético para livros, 
exposições, apresentações, etc.  
 
8.1. Montar exposições.  
 
8.2. Apresentar o material fotográfico de 
maneira adequada.  
 

 1. Modalidades da atividade 
fotográfica:  

 
 

 
 
2. Planejamento e fluxo de  
trabalho – elaboração:  

 
 

chave da linguagem fotográfica;  
 de modelos;  

 

e externos;  
 

equipamentos necessários;  
material 

para capturar a imagem 
fotográfica;  

rabalho  
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8. Demonstrar criatividade e  
conhecimento técnico para solucionar  
problemas ligados à produção  
fotográfica. 

8.3. Procurar espaços ou locações para  
fotografar.  
 
8.4. Vistoriar a infraestrutura da locação para 
a produção de imagens.  
 
8.5. Realizar produções fotográficas.  
 
8.6. Coordenar equipes de trabalho.  
 
8.7. Escolher equipamentos em função de 
intenções e circunstâncias. 

3. Captação de imagens – prática 
fotográfica avançada:  
 

imagens para publicidade e 
propaganda;  

 
de imagens para moda;  

fotografia autoral;  
 projetos/ 

ensaios  
 
4. Pós-produção – finalização das 
imagens:  

para apresentação da imagem  
fotográfica;  

 
imagens;  

projetos fotográficos;  
 

de edição;  

(exposições, livros, material 
promocional, etc.);  
 

 
Suportes. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:      Pratica Fotográfica III                                                                                                             Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Relacionamento 
interpessoal 

Nenhuma 
Atividades introdutórias e leitura das bases 
tecnológicas. 

 
03/02 a 10/02 

1. Elaborar projetos  
para a produção de  

ensaios fotográficos. 
 

8.5. Realizar produções 
fotográficas. 

2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

 
 

 
elementos chave da  
linguagem fotográfica; 

Aulas demonstrativas e praticas para 
produção de foto de Whisk. 
Como fazer whisk falso, como pensar uma 
produção. 

 
13/02 a 27/03 

Reconhecimento de 
mercado fotográfico e 

contato com outros 
profissionais da área. 

Visita técnica 
Saída fotográfica com os alunos para a Feira 
Fotografar 2017 

 
28/03 a 30/03 
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1. Identificar as fases de 
elaboração do projeto 
fotográfico para a 
produção de ensaios.  
 
2. Identificar as práticas 
profissionais comuns da 
área Fotográfica 
atualmente.  
 
3. Analisar as imagens 
produzidas confrontando-
as com os objetivos do  
autor/ fotógrafo.  
 
4. Interpretar pauta/ 
briefing para a produção 
fotográfica.  
 
5. Elaborar produção 
fotográfica a partir de 
pauta/ briefing.  
 
6. Identificar princípios de 
edição do material 
fotográfico. 

1. Modalidades da atividade  
fotográfica:  

 
 

2. Planejamento e fluxo de 
trabalho – elaboração:  

;  
 

elementos chave da  
linguagem fotográfica;  

 
 

 
internos e externos;  

 
 

e equipamentos necessários;  
 

material para capturar a  
imagem fotográfica;  

 
3. Captação de imagens –  
prática fotográfica avançada:  

uminação e abordagens  
de imagens para publicidade 
e propaganda;  

ordagens  
de imagens para moda 

Aulas expositivas e praticas, sobre fotografia 
de culinária. 
Fotografando no restaurante  
 - entender e aplicar os conceitos para 
fotografia nesse local especifico. 
Fotografando para um editorial 
 - interpretar o editorial e clicar imagens 
condizentes com o texto  
Fotografando para publicidade 
 - entender um brainstorm, conceituar a foto 
em cima do briefing do cliente, seguir e criar 
layout em cima do local onde a foto será 
aplicada. 
 
Aulas teóricas e praticas sobre fotografia de 
moda 
Entendendo os diferentes mercados, casting 
de modelos linguagens de revistas 
especializadas,campanhas e editoriais. 
 

 
31/03 a 27/06 

Entrega dos trabalhos  Entrega de trabalhos Entrega e revisão dos trabalhos finais 30/06 a 02/07 
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Analise de portfólio Analise de portfólio 
Irei analisar os portfólios dos alunos, 
indicando os pontos fortes e fracos das fotos 
escolhidas para o portfólio.  

 
03/07 a 06/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar as fases de 
elaboração do projeto  
fotográfico para a produção  
de ensaios 

- Participação efetiva nos  
debates expondo dúvidas e  
fotográficos. propondo possíveis 
soluções.  
Argumentação pertinente ao tema 

Trabalho em grupo. 
Participação, Clareza... 
Curva de aprendizado. 
- Entrega dos resultados das  
atividades práticas no prazo  
estipulado 

Obter um bom desempenho 
dentro dos itens pautados nos   
Indicadores de Domínio.  
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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) 

PRÄKEL, David. Iluminação – 
 
GENÉRICO, Tony Estúdio, fotografia, arte splash 
 
BILL, Hurter Fotografia de Retratos. 
 
BILL, Hurter A luz Perfeita Guia de Iluminação para Fotógrafos. 
 
SITES PARA PESQUISA DE REFERÊNCIAS / APRESENTAÇÃO DE FOTÓGRAFOS  
 
BRASILEIROS E ESTRANGEIROS 
 
http://imafotogaleria.wordpress.com/ 
 
http://www.fullframe.com.br/ 

 

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

Trabalhos fotográficos para pasta portfólio. 
 
 
 

 

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 
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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 78, 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 Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Imagem, Mídia e Tecnologia 

Módulo: 3º módulo C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Lilian Amatucci Gazoti  

 

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

O TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS é o profissional que produz e gerencia 

imagens fotográficas, manipulando a linguagem de forma criativa. Utiliza os recursos 

tecnológicos para a produção de imagens em ambientes externos, locações e estúdios de 

fotografia, executando o tratamento, a edição e o gerenciamento de imagens fotográficas digitais. 

Utiliza os equipamentos respeitando as técnicas de iluminação para captura de imagens. Prepara 

imagens fotográficas digitais para diversos suportes. Manipula e manuseia acervos fotográficos 

digitais e convencionais. Atua como colaborador de serviços para fotógrafos em eventos, 

estúdios, jornais, agências, produtoras, laboratórios fotográficos digitais. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES  

 

 

 

 

onais.  

 

 

 

 produção fotográfica.  

 

 

 

 

 

ÁREA DE ATIVIDADES A – CRIAR A IMAGEM FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

as.  

 

 

 

 

 

B – FINALIZAR O PRODUTO IMAGÉTICO  

 

 

renciar cores.  

 

 

 

 

 

 

 

C – OPERAR EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DA FOTOGRAFIA  

ráfica e seus acessórios.  
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 de tratamento e gerenciamento de imagens.   

 

D – DOCUMENTAR A IMAGEM FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

E – PLANEJAR O TRABALHO FOTOGRÁFICO  

 

 

 

 

 

F – PESQUISAR TEMAS, PROCEDIMENTOS E MATERIAIS FOTOGRÁFICOS  

 

 

 

 

 

 

vas tecnologias da área Fotográfica.  

 

 

 

 

 

u locações para fotografar.  

 

 

 

G – GERENCIAR ASPECTOS COMERCIAIS DA ATIVIDADE FOTOGRÁFICA  

 

 Elaborar procedimentos para relação com o cliente.  
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 Remunerar equipe de trabalho.  

 

H – COORDENAR EQUIPE DE TRABALHO  

 

 

 

 

ormações com equipe.  

 

 

 

 

 

I – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FOTOGRÁFICO  

 

 

al.  

 

 

 

 

 

J – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

 

 

emonstrar criatividade.  

 

-se atualizado em relação às inovações da área.  

 

 

 

 

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

 

Componente Curricular:                      Imagem, Mídia e Tecnologia                                                                                       Módulo: III 
         
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 

 

1. Interpretar os conceitos pertinentes à 

teoria da comunicação.    

2. Analisar e identificar as possibilidades da 

imagem na comunicação.   

3. Interpretar informações coletadas em 

pesquisa sobre novas tecnologias 

imagéticas.    

4. Interpretar novas possibilidades 

midiáticas aliadas à inovação tecnológica. 

 

 

1. Identificar os elementos da comunicação e 

utilização dos termos pertinentes à teoria da 

comunicação.   

 

2. Identificar o papel da imagem na comunicação 

não verbal.    

 

 

3. Selecionar as diversas mídias e suas 

potencialidades comunicativas para utilizar no 

processo de criação.   

 

4.1. Selecionar os diversos usos da imagem nos 

meios de comunicação.  

 

4.2. Perceber estratégias e recursos da imagem na 

contemporaneidade.  

 

4.3. Coletar informações a respeito das novas 

tecnologias imagéticas.   

 

 

1. 1. Teoria da comunicação:  

2.  

3. o receptor; o mensagem; o código;  

4. a informação e redes  

5.   

6. 2. Comunicação verbal e não verbal   

 

7. 3. Diversas mídias: 

8.   

9. a revista; o Internet; o multimídia   

 

10. 4. Conceituação de imagem e imagem como 

informação:  

11.  

 

12. 5. Imagem, comunicação e mídia:  

13. 

mídias;  

14. -se 

15.    

16. 6. Imagem na contemporaneidade   

 

17. 7. Novas tecnologias de comunicação imagética 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                      Imagem, Mídia e Tecnologia                                                                                       Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aula Inaugural 

 

 

Aula Inaugural 

 

 

 

Aula Inaugural / Apresentação do Professor ,  

disciplina / Exposição das Bases Tecnológicas, 

competências e habilidades da disciplina /  

Critérios de Avaliação 

 

 

1ª Aula – 07/02 

De 06/02 a 09/02 

( 2,5 h.a.) 

 

1,2 1,2 

 

Aula Expositiva com uso de Datashow –  

Introdução à Teoria da Comunicação  

Elementos da Comunicação  

Linguagem verbal / não verbal 

Atividade prática: “ A Metamorfose “ Franz Kafka / 

Audio Livro ( interpretação da linguagem ) 

 

  

2ª Aula – 14/02 

De 13/02 a 17/02 

 ( 2,5 h.a.) 

 

1,2 1,2 

 

Releitura do filme/áudio livro “ A Metamorfose “ 

em linguagem não verbal / produção imagética 

com a interpretação da mensagem do filme 

 

 

3ª Aula – 21/02 

20/02 a 24/02 

( 2,5 h/a ) 

 

28/02 - Carnaval 
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1,2 1,2 

 

Apresentação dos trabalhos dos alunos / defesa e 

argumentação sobre os trabalhos apresentados 

 

4ª Aula – 07/03 

 De 06/03 a 10/03 

( 2,5 h/a ) 

1,2,3, 4.1 
 

2,3 e 5 

 

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow 

Diversas Mídias: usos, aplicabilidades e suportes 

 - Jornal: Interpretação do meio / características do 

fotojornalismo 

 

Atividade prática: laboratório 

– Divisão dos alunos em grupos de trabalho / 

Escolha de 1 editoria do jornal / Redação de uma 

notícia de forte repercussão na mídia e 

contextualização com imagem ( fotojornalismo ) /  

 

5ª – 14/03 

De 13/03 a 17/03 

(2,5 h/a ) 

1,2,3, 4.1 
 

2,3 e 5 
 

Visita Técnica ao Jornal “O Estado de S. Paulo “ 

 

6ª Aula – 21/03 

De 20/03 a 24/03 

(2,5 h/a )  

 

1,2,3, 4.1 
 

2,3 e 5 

 

Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala / 

Desenvolvimento de técnicas de apresentação 

Referente a mídia Jornal 

 

 

7ª Aula – 28/03 

De 27/03 a 31/03 

(2,5 h/a )  
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1,2,3,4.1 2,3 e 5 

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow 

Diversas Mídias: usos, aplicabilidades e suportes 

- Revista: Interpretação do meio / características e 

contextualização da imagem nos editoriais 

  

Atividade prática: laboratório 

- Divisão dos alunos em grupos de trabalho / 

Escolha de revista / Reprodução de um anúncio ou 

editorial. 

8ª Aula – 04/04 

De 03/04 a 07/04 

 (2,5 h/a )  

 

1,2,3,4.1 2,3 e 5 

Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala / 

Desenvolvimento de técnicas de apresentação 

Referente a mídia Jornal 

 

9ª Aula – 11/04 

De 10/04 a 14/04 

 (2,5  h/a )  
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1,2,3, 4.1 
 

2,3 e 5 

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow 

- Diversas Mídias: usos, aplicabilidades e suportes 

Apresentação das características do Aúdio / Rádio 

/ Multimídia - Interpretação do meio 

 

Atividade prática: laboratório – Divisão dos alunos 

em grupos de trabalho / Escolha de 1 música / 

Reprodução da mensagem da música em imagens 

/ vídeo. 

 

Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala 

10ª Aula – 18/04 

De 17/04 a 21/04 

 (2,5 h/a )  

 

 

1,2,3, 4.1 
 

2,3 e 5 

Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala / 

Desenvolvimento de técnicas de apresentação 

Referente a Multimídia 

 

11ª Aula – 25/04 

De 24/04 a 28/04 

 (2,5 h/a ) 

1,2,3,4.1 2,3 e 5 

 

Aula expositiva e dialogada com uso de datashow 

- Diversas Mídias: usos, aplicabilidades e suportes 

Web / Transmídia e Convergência  

- Novas tecnologias de comunicação imagética 

Atividade prática: laboratório – Divisão dos alunos 

em grupos de trabalho / Escolha de uma 

plataforma Web – criação imagética de acordo 

com o meio escolhido. 

 

12ª Aula – 02/05 

De 01/05 a 05/05 

 (2,5  h/a )  
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1,2,3,4.1 2,3 e 5 

 

 

Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala / 

Desenvolvimento de técnicas de apresentação 

Referente a Multimídia 

 

13ª Aula – 09/05 

De 08/05 a 12/05 

 ( 2,5 h/a.)  

 

4.2, 4.3 
 

5,6,7 

 
Aula expositiva com uso de datashow – 

conceituação da imagem na contemporaneidade 
 

Aula Prática: Escolha de 1 tema 
Pesquisa na web de painel semântico de imagens 

contemporâneas / contextualização 
 

Representação fotográfica das imagens 

contemporâneas 

 

14ªAula – 16/05 

De 15/05 a 19/05 

( 2,5 h/a )  

 

 
4.2, 4,3 

 
5,6,7 

 
Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala / 

Desenvolvimento de técnicas de apresentação 

Referente a imagens contemporâneas 

 

15ª Aula – 23/05 
De 22/05 a 26/05 

 ( 2,5 h/a ) 

4.1, 4.2 5,6,7 

 
Conceituação da Imagem e imagem como 

informação: Flusser e Barthes 
 

Aula Prática: Divisão da sala em grupos / 

elaboração de ensaio com a conceituação de 

Flusser e Barthes 

 

 
16ª Aula – 30/05 
De 29/05 a 02/06 

( 2,5 h/a ) 
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4.1, 4.2 4,5 

Conceituação da Imagem e imagem como 
informação: Flusser e Barthes 

 
Aula Prática: Divisão da sala em grupos / 

elaboração de ensaio com a conceituação de 

Flusser e Barthes 

 
17ª Aula – 06/06 
De 05/06 a 09/06 

(2,5 h/a ) 
 

4.1, 4.2 4,5 
Apresentação dos grupos / Avaliação em Sala / 

Argumentação e Defesa 

 
18ª Aula – 13/06 
De 12/06 a 16/06 

(2,5 h/a ) 

Todas Todas 
Bases tecnológicas desenvolvidas  

aplicadas ao TCC 

 
19ª Aula – 19/06 
De 19/06 a 23/06 

(2,5 h/a ) 

Todas Todas 
Bases tecnológicas desenvolvidas  

aplicadas ao TCC 

 
20ª Aula – 27/06 
De 26/06 a 30/06 

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

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
  
1. Interpretar os conceitos 

pertinentes à teoria da 

comunicação.    

2. Analisar e identificar as 

possibilidades da imagem na 

comunicação.   

3. Interpretar informações coletadas 

em pesquisa sobre novas 

tecnologias imagéticas.    

4. Interpretar novas possibilidades 

midiáticas aliadas à inovação 

tecnológica. 

 
 
 

 
 

 Observação direta 

 Presença nas aulas 

 Participação em sala de aula e 

nos trabalhos coletivos 

 Entrega das atividades 

propostas nos prazos 

 Sinergia com o grupo 

 Desempenho em sala de aula 

 

 

 Observação 

 Criticidade 

 Percepção do meio / veículos 

de comunicação 

 Interpretação 

 Aplicação prática do conteúdo 

apresentado 

 Atitude pró-ativa 

 Decodificação da linguagem 

 

 

 Evolução do aprendizado no 

decorrer do curso 

 Aplicabilidade dos conceitos 

 Qualidade e pontualidade dos 

trabalhos entregues 

 Participação 

 Assiduidade 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 

Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades 
diagnóstico 

Não se aplica 
Continuo  

atividade aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 
Planejamento 

Março 

Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades 
diagnóstico 

Não se aplica 
Continuo  

atividade aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 
Reunião de Feedback 

Mapas de Empatia 

Abril 

Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades 
diagnóstico 

Não se aplica 
Continuo  

atividade aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 
 

Conselho Intermediário 

Maio 

Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades 
diagnóstico 

Não se aplica 
Continuo  

atividade aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

Junho 

Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades 
diagnóstico 

Não se aplica 
Continuo 

 atividade aula-aula 
Continuo atividade 

aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar  
 

Julho 
Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades  
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) 

 
Wikipédia, a Enciclopédia livre. Disponível em http://www.wikipedia.org 

PEREIRA, José Haroldo. Curso básico de teoria da comunicação. 3.ed. – Rio de Janeiro: Univer Cidade 

Editora, 2005 

SANTAELLA, Lucia. O que é Semiótica.1.ed.  São Paulo: Editora Brasiliense, 2012 

PENA, Felipe. 1000 perguntas sobre teoria da comunicação. – Rio de Janeiro: LTC, 2012 

BERTOMEU, João Vicente Cegato, Criação Visual e Multimídia – São Paulo: Cengage Learning, 2010 

Pesquisa de referências diversas conforme a aplicabilidade. 

MEGIDO, Vitor Falasca. A revolução do design: conexões para o século XXI. São Paulo: Editora Gente, 

2016. 

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 4 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 TCC / Bases tecnológicas aplicadas 

http://www.wikipedia.org/
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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: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

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 

 
Será realizado de acordo com a necessidade do professor. 
 

 



 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Curso nº 78, aprovado pela portaria CETEC No 148, DE 09-10-2012 

ETEC de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Gestão da Atividade Fotográfica  

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Lilian Amatucci Gazoti 

 

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

 

COMPETÊNCIAS GERAIS 

• Atuar nas diversas modalidades da prática fotográfica (fotojornalismo, publicidade e 

propaganda, moda, etc.). 

• Planejar, preparar equipamento e instalações para produções fotográficas. 

 

• Participar de equipes de produção fotográfica. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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• Gerenciar aspectos comerciais da atividade fotográfica. 

• Demonstrar criatividade na resolução de problemas. 

• Comercializar imagens, equipamentos, acessórios, produtos e materiais da área da fotografia. 

• Manter-se atualizado nas novas tecnologias de imagem e mídia. 

 

ATRIBUIÇÕES 

• Interpretar e elaborar projetos fotográficos. 

• Pesquisar novas tecnologias e técnicas de produção fotográfica. 

ÁREA DE ATIVIDADES 

B – FINALIZAR O PRODUTO IMAGÉTICO 

• Gerenciar fluxo do arquivo digital. 

C – OPERAR EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DA FOTOGRAFIA 

• Escolher equipamentos em função de intenções e circunstâncias. 

D – DOCUMENTAR A IMAGEM FOTOGRÁFICA 

• Produzir documentação referente à imagem. 

E – PLANEJAR O TRABALHO FOTOGRÁFICO 

• Estabelecer cronograma de trabalho. 

 

• Vistoriar infraestrutura da locação. 

 

• Providenciar equipamentos para a produção da imagem. 

 

• Providenciar credenciamento. 

 

F – PESQUISAR TEMAS, PROCEDIMENTOS E MATERIAIS FOTOGRÁFICOS. 

• Testar novos acabamentos. 

• Pesquisar tendências. 

• Pesquisar novas tecnologias da área fotográfica. 

• Estudar culturas e costumes locais/ regionais. 

• Estudar condições geográficas e climáticas. 

 

• Procurar espaços ou locações para fotografar. 

• Estudar a legislação referente à proteção ao direito autoral e ao uso da imagem. 

G – GERENCIAR ASPECTOS COMERCIAIS DA ATIVIDADE FOTOGRÁFICA 

• Definir áreas e formas de atuação no mercado de trabalho. 

• Elaborar procedimentos para relação com o cliente. 

• Gerenciar o tempo. 

• Estimar custos. 

• Negociar preços. 
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• Calcular a relação custo/ benefício no trabalho. 

• Orçar o trabalho fotográfico. 

• Controlar fluxo de caixa, pagamentos e recebimentos. 

• Remunerar equipe de trabalho. 

• Providenciar manutenção de equipamentos e instalações. 

H – COORDENAR EQUIPE DE TRABALHO 

• Selecionar pessoal. 

• Trocar informações com equipe. 

• Escalonar tarefas. 

• Avaliar resultados. 

I – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FOTOGRÁFICO 

• Preparar material autopromocional. 

• Divulgar seu trabalho na web. 

• Participar de associações profissionais. 

• Proferir palestras. 

• Organizar encontros e congressos. 

J – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

• Demonstrar criatividade. 

• Seguir cronogramas. 

• Dominar o idioma. 

• Manter-se atualizado em relação às inovações da área. 

• Lidar com imprevistos. 

• Assumir riscos calculados. 

• Desenvolver capacidade de síntese. 

• Desenvolver perspicácia. 

• Cultivar persistência. 

• Superar limitações econômicas. 

• Demonstrar pontualidade. 

• Delegar funções 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser 
lançadas nos campos abaixo) 

 

Componente Curricular:       Gestão da Atividade Fotográfica                                                                                                            Módulo:III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 

 
 

4. 
 

 
 
5. 

 
 

 
Analisar as necessidades e possibilidades 
técnicas em função da produção 
fotográfica.  
  
Analisar a legislação referente à proteção 
ao direito autoral e ao uso de imagem e 
promover o debate a respeito.  
  
 
Analisar o mercado fotográfico atualmente 
encontrando nichos de atuação profissional 
na área Fotográfica.  
  
Estabelecer vínculos profissionais com 
clientes e fornecedores de maneira 
adequada.  
  
Analisar a relação custo/ benefício de um 
trabalho ou projeto fotográfico e as 
possibilidades de execução.  

 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5.1 
 

5.2 
 

5.3 
 

6.1 
 

 
Providenciar equipamentos para a produção da 
imagem.  
  
Estudar legislação referente à proteção ao direito 
autoral e ao uso de imagem.  
  
Definir áreas e formas de atuação no mercado de 
trabalho.  
  
Elaborar procedimentos para relação com o 
cliente.  
  
 Gerenciar o tempo.  
 
Estimar custos da produção fotográfica.  
  
Negociar preços com fornecedores.  
  
Calcular relação custo/ benefício no trabalho 
fotográfico.  

 
1. 
 
 

2. 
 
 

 
 
 

3. 
 
 
 
 

 
4. 
 
 
 
 

 
Equipamentos e acessórios: fornecedores  
  
 
Legislação referente à proteção do direito 
autoral e ao uso de imagem:  

 
 

  
 
Mercado da fotografia digital:  

como autônomo  
  
Clientes e for

procedimentos comerciais comuns à área da 
Fotografia  
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6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 

  
  
Controlar o fluxo de caixa.  
  
  
  
 Promover a imagem pessoal, percebendo 
as ameaças e oportunidades que possam 
afetá-las, e os procedimentos de controle 
adequados a cada situação. 

 
 
 
6.2 

 
 

7.1 
 
 

7.2 

 
 
 
Orçar trabalho fotográfico. 6.3. Controlar fluxo de 
caixa, pagamento e recebimentos.  
  
Providenciar credenciamento para eventos de 
diversas naturezas.  
 
Identificar os procedimentos para atuar como 
autônomo na área da Fotografia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. 
 

 
 

6. 
 
 
 

7. 

  
 

trabalho  
  
Planejame

 
  

-
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Gestão da Atividade Fotográfica                                                                                                           Módulo:III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

XX XX 

 
Aula Inaugural  
Apresentação pessoal / profissional 
Apresentação das Competências, Habilidades e 
Bases Tecnológicas. 
Tema: Introdução ao conceito de Gestão / 
Administração / Importância das funções 
administrativas aplicadas a atividade fotográfica. 
 
 

 
1ª aula – 08/02 
( 06/02 a 10/02 ) 

2,5 h/a 

3 3 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Introdução ao CANVAS para estruturação de uma 
empresa no segmento fotográfico  
 

2ª aula – 15/02 
( 13/02 a 17/02 ) 

2,5 h/a 

3,4,5 3,4,5 
 
Visita Técnica a feira do empreendedor 
 

 
3ª aula – 22/02 
( 20/02 a 24/02 ) 

2,5 h/a 
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3,4,5 3,4,5 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
Relatório sobre a Feira do Empreendedor 
Debate sobre o que foi abordado na feira 
 

4ª aula 
( 27/02 a 03/03 ) 

2,5 h/a 

3,4,5 3,4,5 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Planejamento / estruturação de uma empresa 
/ prestação de serviços fotográficos 
 
Metodologia CANVAS / Aspectos financeiros e 
fontes de receita. 
 
Orientação do professor etapa por etapa. 
 

5ª aula 
( 27/02 a 03/03 ) 

2,5 h/a 

3,4,5 3,4,5 

Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Planejamento / estruturação de uma empresa 
/ prestação de serviços fotográficos 
 
Proposta de Atividade: Desenvolvimento do 
CANVAS de sua empresa em grupos 
 

 
6ª aula 

( 06/03 a 10/03 ) 
2,5 h/a 
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3,4,5 3,4,5 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Mercado da fotografia digital, leis 
trabalhistas, registro da atividade fotográfica, 
Impostos, Emissão de nota fiscal, Procedimentos 
para efetuar o registro como autônomo 
 
Proposta de Atividade: Aplicação do conceito na 
empresa desenvolvida.  
 

7ª aula 
( 27/02 a 03/03 ) 

2,5 h/a 

1,4,5 1 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Equipamentos e acessórios: Fornecedores 
Pesquisa de equipamentos e recursos necessários 
para a empresa desenvolvida. 
 
Proposta de Atividade: Aplicação do conceito na 
empresa desenvolvida / pesquisa WEB / 
comparação de preços ( cotações ) 

 

 
8ª aula 

( 13/03 a 17/03 ) 
2,5 h/a 
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4,5 4, 5 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Relação cliente / fornecedor e atividades 
decorrentes deste processo 
 
Elaboração de contrato / precificação com base nos 
parâmetros praticados pelo mercado  
 
Atividade: Levantamento de preços praticados no 
mercado em 3 estúdios diferentes 

 

 
9ª aula  

( 20/03 a 24/03 ) 
2,5 h/a 

 

4,5,6 4, 5, 6 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Relação cliente / fornecedor e atividades 
decorrentes deste processo 
 
Proposta comercial e negociação de prazos / 
contatos comerciais: procedimentos e atendimento 
ao cliente. 
 
Proposta de Atividade: Desenvolvimento de 
estratégia de divulgação no mercado / contato 
comercial 

 

10ª aula 
( 27/03 a 31/03 ) 

5,0 h/a 
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3 3 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Áreas de atuação / Comunicação / Marketing / 
Parcerias 
 
Proposta de Atividade: Atualização do CANVAS 
 

11ª aula  
( 17/04 a 21/04 ) 

2,5 h/a 

7 7 

  
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Marketing Pessoal: Material autopromocional; 
Portfólio on-line; papelaria, apresentação Pessoal 
 
Proposta de Atividade: desenvolvimento de mídia 
para apresentação pessoal ( site, folder, cartão etc ) 
 

12ª aula  
( 03/04 a 07/04 ) 

2,5 h/a 
 

7 7 
Apresentação dos materiais desenvolvidos / 
Portfólio on-line e demais materiais 

13ª aula  
( 10/04 a 14/04 ) 

2,5 h/a 

6 5 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Fluxo de caixa: recebimentos, pagamentos, 
remuneração da equipe de trabalho. 
Simulação prática através de planilha excel. 
 

 

14ª aula  
( 24/04 a 28/04 ) 

2,5 h/a 
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6 5 

 
Tema: Fluxo de caixa: recebimentos, pagamentos, 
remuneração da equipe de trabalho. 
 
Atividade proposta: Simulação prática através de 
planilha excel Proposta de Atividade: Aplicação do 
conceito na empresa desenvolvida ( simulação ) 
 

15ª aula 
( 01/05 a 05/05 ) 

2,5 h/a 

7 6 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Tema: Planejamento - Credenciamento de eventos; 
Avaliação de resultados 
 
Proposta de Atividade: levantamento dos eventos 
que estejam acontecendo na cidade para 
credenciamento / participação efetiva 
 

16ª aula 
( 08/05 a 12/05 ) 

2,5 h/a 

2 
 

2 
 

 
Aula expositiva / dialogada com uso do datashow 
 
Legislação referente à proteção do direito autoral e 
ao uso de imagem: filme 
 
Proposta de atividade: Diferenciar direito autoral X 
Propriedade Intelectual  

  

17ª aula 
( 22/05 a 26/05 ) 

2,5 h/a 

2 2 

 
Pesquisa, apreciação e debate; 
Novas tendências: "Creative Commons" 
 

18ª aula 
( 29/05 a 02/06 ) 

2,5 h/a 
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todas todas 
Bases tecnológicas desenvolvidas 

aplicadas ao TCC 

19ª aula 
( 05/06 a 09/06 ) 

2,5 h/a 

todas todas 
Bases tecnológicas desenvolvidas 

aplicadas ao TCC 

20ª aula 
(12/06 a 16/06 ) 

2,5 h/a 

todas todas 
Bases tecnológicas desenvolvidas 

aplicadas ao TCC 

20ª aula 
(19/06 a 23/06 ) 

2,5 h/a 

todas todas 
Bases tecnológicas desenvolvidas 

aplicadas ao TCC 

21ª aula 
(26/06 a 30/06 ) 

2,5 h/a 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar as necessidades e possibilidades 
técnicas em função da produção fotográfica. 
 
Analisar a legislação referente à proteção ao 
direito autoral e ao  
Uso de imagem e promover o debate a 
respeito. 
 

 
• Realização de pesquisas 
pertinentes  
 
• Levantamento de referências; 
Entrega de trabalhos e 
participações em aula 
 

 
Assiduidade 
 
Embasamento conceitual 
 
Apropriação do tema 
 
Coerência 

 
Demonstração de criatividade; domínio 
de conceitos.  
 
Utilização adequada dos conteúdos.  
 
Incorporação de práticas no seu 
cotidiano. 
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Analisar o mercado fotográfico atualmente 
encontrando nichos de atuação profissional 
na área fotográfica. 
 
Relacionar-se com clientes e fornecedores de 
maneira adequada. 
 
Analisar a relação custo/  
benefício de um trabalho ou projeto 
fotográfico e as possibilidades de execução. 
Controlar o fluxo de caixa. 
Identificar os procedimentos para atuar como 
autônomo na área da fotografia. 
 
Promover a imagem pessoal, percebendo as 
ameaças e oportunidades que possam afetá-
las, e os procedimentos de controle 
adequados a cada situação. 

• Construção do repertório 
teórico e técnico; 
 
• Compreensão dos processos e 
etapas envolvidos na 
administração do estúdio 
 
• Apropriação da linguagem 
fotográfica, seus recursos 
administrativos. 
 
• Pontualidade e cumprimento de 
prazos 
 
 
 
 

 
Interesse 
 
Assimilação do conteúdo 
 
Cooperação 
 
Execução das atividades 
 
Participação efetiva 
 
Aplicação da teoria na prática ( 
atividades propostas em sala de 
aula ) e/ou designadas para cada 
projeto. 

 
Obter um bom desempenho dentro dos 
itens pautados nos indicadores de 
domínio 
 
 Clareza na exposição oral das ideias;  
 
 Apresentar resultados expressivos;  
 
 Desenvolvimento estético do projeto;  
 
 Qualidade na apresentação imagética;  
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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Março 
Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Reunião de Feedback 
Mapas de Empatia 

Abril 
Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Conselho Intermediário 

Maio 
Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar 

Junho 
Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Reunião de 
alinhamento 

Interdisciplinar  
 

Julho 
Preenchimento do 
mapa de empatia e 

atividades diagnóstico 
Não se aplica 

Continuo  
atividade aula-aula 

Continuo atividade 
aula-aula 

Conselho Final 

 



 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

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

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

 
MATERIAL DE APOIO: 
 
• Material Audiovisual do Paidéia Educação dos cursos de Técnicas de Negociação e  
Mapeamento de processos. 
 
• Livro: BIZZOTTO, Carlos Eduardo Negrão. Plano de negócios para empreendimentos  
Inovadores. Editora Atlas 
 
• Livro: SCHMITT, Bernd H. Gerenciamento Criativo. Editora Nobel 
 
• Site SEBRAE – http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae e oficinas oferecidas aos micro e pequenos 
empreendedores 
 

 

 

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

 Coparticipação no Projeto TCC / Bases tecnológicas aplicadas 

 

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: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti 

Data:  

 
 
 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae


 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Etec  de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional em Processos Fotográficos 

Módulo: Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Ana Maria Pequino Freire 

 

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

 Estudar culturas e costumes locais/ regionais. 

 Estudar a legislação referente à proteção ao direito autoral e ao uso da imagem. 

 Elaborar procedimentos para relação com o cliente. 

 Selecionar pessoal. 

 Interagir com o fotografado. 

 Trocar informações com equipe. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 Escalonar tarefas. 

 Entrevistar clientes. 

 Apresentar portfólio. 

 Seguir cronogramas 

 Manter-se atualizado em relação às inovações da área. 

 Adequar limitações econômicas. 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional em Processos Fotográficos                                                                     Módulo:III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Analisar o Código de Defesa do 
Consumidor, a legislação trabalhista, 
do trabalho voluntário, regras e 
regulamentos organizacionais. (ética na 
utilização dos códigos de defesa, 
direitos..., legislação e voluntariado). 
Avaliar procedimentos adequados a fim 
de promover a imagem organizacional. 
(ética das relações institucionais, 
compreender a instituição, estar de 
acordo com a imagem institucional 
“vestir a camisa”).  
Pesquisar as técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, valorizando a 
cooperação, a iniciativa, ética e 
autonomia no desempenho pessoal e 
organizacional. (ética das relações do 
trabalho em equipe, relacionamento e 
comunicação).  
Analisar a importância da 
responsabilidade social e 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão. (ética 
no desenvolvimento da 

1.1  
 
 
 
1.2  
 
1.3  
 
 
2.1  
 
2.2  
 
 
 
2.3  
 
 
3.1  
 
3.2 
3.3 
3.4 
 

Aplicar a legislação trabalhista e o Código de 
Defesa do Consumidor nas relações 
empregador/ empregado e consumidor/ 
fornecedor.  
Atuar respeitando os limites estabelecidos 
pelas leis e códigos de ética profissional. 
Aplicar legislação, incentivar e participar de 
programas de trabalho voluntário. Promover a 
imagem da organização.  
Executar criticamente os procedimentos 
organizacionais.  
Propagar a imagem da instituição, 
percebendo ameaças e oportunidades que 
possam afetá-la e os procedimentos de 
controle adequados a cada situação.  
Utilizar técnicas de relações profissionais no 
atendimento ao cliente, fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente.  
Conduzir e/ ou coordenar equipes de 
trabalho.  
Valorizar e encorajar as manifestações de 
diversidades cultural e social.  
Respeitar as diferenças locais, culturais e 
sociais. 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
9 

Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  
Fundamentos de legislação trabalhista e 
Legislação para o Autônomo  
Normas e comportamentos referentes 
aos regulamentos organizacionais 
Imagem pessoal e institucional 
Definições de trabalhos voluntários: 
Definições e técnicas de trabalho em 
equipe, chefia e autonomia; atribuições 
e responsabilidades  
Código de ética nas empresas de 
Processos Fotográficos  
Cidadania na área de Processos 
Fotográficos: elações pessoais e do 
trabalho  
Fundamentos da ética profissional 
aplicados ao curso de Técnico em 
Processos Fotográficos: organizações 
sociais na área de 
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responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania na área de 
atuação). 

4.1 
4.2 
 
4.3 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar e respeitar os direitos humanos. 
Desenvolver projetos (de responsabilidade 
social e/ ou sustentabilidade na área).  
Aplicar procedimentos (de responsabilidade 
social e/ ou sustentabilidade na área) 
corretos para descartes de resíduos.  
Utilizar metodologia (de responsabilidade 
social e/ ou sustentabilidade na área). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Processos Fotográficos  
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Convenções e Direitos 
Humanos no Brasil Diversidade cultural. 
Procedimentos ecologicamente corretos 
para a área de Processos Fotográficos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional em Processos Fotográficos                                                                     Módulo:III: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

-------- -------- 
Semana de apresentação, apresentação do PTD da 

disciplina. 
 

6/2 a 24/2 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 
Aula expositiva e dialogada sobre ética, moral e 

cidadania nas empresas e no cotidiano. Reflexão sobre a 

importância da disciplina. 
 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 

Aula expositiva e dialogada sobre ética, moral e 

cidadania nas empresas e no cotidiano. Atividades 

reflexivas sobre o uso dos conceitos no mercado de 

trabalho. 

6/3 a 31/3 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 

Texto e vídeo (O que é ética? – Mario Sérgio Cortella 

em entrevista ao programa do Jô) para reflexão. 

Atividades reflexivas sobre o uso dos conceitos no 

mercado de trabalho. 

3/4 a 28/4 
 

1.1, 1.2 1 
Aula expositiva e dialogada sobre o código de defesa do 

consumidor. 
8/5 a 31/5 

 

1.1, 1.2 1 
Aula expositiva e dialogada sobre o código de defesa do 

consumidor. Atividade e reflexiva analítica a partir de 

reclamações de consumidores. 

3/5 a 27/5 
 

1.1, 1.2 1 
Aula expositiva e dialogada sobre o código de defesa do 

consumidor. Atividade e reflexiva analítica a partir de 

reclamações de consumidores. 

31/5 a 2/7 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1.Analisar o Código de 
Defesa do Consumidor, a 
legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário, regras e 
regulamentos 
organizacionais. (ética na 
utilização dos códigos de 
defesa, direitos..., legislação 
e voluntariado). 2.Avaliar 
procedimentos adequados a 
fim de promover a imagem 
organizacional. (ética das 
relações institucionais, 
compreender a instituição, 
estar de acordo com a 
imagem institucional “vestir a 
camisa”). 3.Pesquisar as 
técnicas e métodos de 
trabalho em equipe, 
valorizando a cooperação, a 

 Discussões em equipe  

 Assiduidade  

 Observação direta  

 Estudo de caso  

 Trabalhos em grupo  

 Dissertações reflexivas  

 Atividades analíticas  

 Auto- avaliação  

 Atividades reflexivas 

 Assiduidade  

 Embasamento conceitual  

 Apropriação do tema  

 Coerência  

 Interesse  

 Assimilação do conteúdo  

 Cooperação  

 Execução das atividades  

 Participação efetiva  

Demonstração clara,objetiva e 
segura que evidencie a aplicação 
da legislação e os códigos de ética 
profissional. Domínio dos conceitos 
e aplicação prática na vida pessoal 
e profissional. Demonstração de 
criatividade; domínio de conceitos. 
Utilização adequada dos 
conteúdos. Incorporação de 
práticas no seu cotidiano. 
Apresentação de forma coerente a 
interpretação das teorias e 
demonstrar de forma clara a 
importância da ética nas relações 
empregador/ empregado.  
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iniciativa, ética e autonomia 
no desempenho pessoal e 
organizacional. (ética das 
relações do trabalho em 
equipe, relacionamento e 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Competência 
  

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

comunicação). 4.Analisar a importância da 

responsabilidade social e sustentabilidade na 

formação profissional e ética do cidadão. 

(ética no desenvolvimento da responsabilidade 

social, sustentabilidade e cidadania na área de 

atuação). 
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Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

 
      

Fevereiro 
Dinânica de grupo Atividades individuais 

Elaboração de 
atividades Livros 

Reflexão da 
metodologia 

Março 
Dinânica de grupo Atividades individuais Correção Filme 

Reflexão da 
metodologia 

Abril 
Visita técnica Atividades individuais 

Elaboração de 
atividades Apostila 

Reflexão da 
metodologia 

Maio 
  Dinânica de grupo 
 Atividades individuais Correção Slide 

Reflexão da 
metodologia 

Junho 
  

Dinânica de grupo 
 Atividades individuais 

Elaboração de 
atividades Apostila 

Reflexão da 
metodologia 

Julho 
  

Dinânica de grupo 
 Atividades individuais Correção Apostila 

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

Vídeos:“O que é Ética? – Mário Sérgio Cortella”, “A ilha das flores – Jorge Furtado”, “Ilha das 
flores, depois que a sessão acabou – Editorial J”. Código de Ética Profissional, Regulamentos 
organizacionais, Código de Defesa do Consumidor, Consolidação de leis trabalhistas, Lei 
Federal 9.608/98 e 10.748/10, Lei Estadual nº 10.335/99 Deliberação Ceeteps nº 01/2004. 
Guilherm, Dirce. O que é ética em pesquisa? Brasiliense, 2008; Gallo, Silvio. Ética e cidadania – 
caminhos da filosofia. Ed. Papirus, 2002; BARDUCHI, A. L. J. Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional.Pearson, 2009; VALLS, L. M. O que é Ética. Brasiliense, 1989. Internet – Slides: 
http://www.idec.org.br/ http://www.direitonet.com.br http://www.aspi.org.br 
http://www.ebah.com.br/ Uso de slides com projetor de multimídia.] 
Filmes: Mãos Talentosas e Invictus. 

 

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

Os alunos desenvolverão atividade de trabalho social  

 

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

 As atividades serão aplicadas e observadas afim de diagnosticar a dificuldade do aluno, A recuperação será continua 

reforçando a base tecnológica que houver defasagem   

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Ana Maria Pequino Freire 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

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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