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

Etec Carapicuíba  

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia 

Qualificação: Assistente de Produção de Trabalhos em Multimídia 

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

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Marcos Junior  

 

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

 
Identificar tendências na comunicação multimídia. 

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

desenvolvimento do projeto. 

Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 

mercado. 

Selecionar processos em multimídia. 

Avaliar ideias ou conceitos propostos. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 

Ensino Técnico 
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Configurar ideias em diferentes suportes multimídia. 

Definir metodologia de desenvolvimento do projeto. 

Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo. 

Identificar o problema.  

Elaborar proposta orçamentária.  

Experimentar ideias. 

Pesquisar literatura específica da área.  

Realizar pesquisas de mercado.  

Ser cordial em suas relações interpessoais. 

Manter-se atualizado profissionalmente.  

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

 

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

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 

Analisar dados e informações obtidas 
de pesquisas empíricas e bibliográficas.  
 
Propor soluções parametrizadas por 
viabilidade técnica e econômica aos 
problemas identificados no âmbito da 
área profissional. 

1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
1.5 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
2.3 

Identificar demandas e situações-problema 
no âmbito da área profissional.  
 
Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto 
em estudo.  
 
Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos.  
 
Constituir amostras para pesquisas técnicas 
e científicas, de forma criteriosa e explicitada.  
 
Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.  
 
Consultar Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao projeto.  
 
Registrar as etapas do trabalho.  
 
Organizar os dados obtidos na forma de 
textos, planilhas, gráficos e esquemas. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 

Estudo do cenário da área profissional:  
• características do setor:  
o macro e micro regiões  
• avanços tecnológicos;  
• ciclo de vida do setor;  
• demandas e tendências futuras da 
área profissional;  
 
• identificação de lacunas (demandas 
não atendidas plenamente) e de 
situações-problema do setor  
 
Identificação e definição de  
temas para o TCC:  
• análise das propostas de temas  
segundo os critérios:  
o pertinência;  
o relevância;  
o viabilidade  
 
Definição do cronograma de trabalho  
 
Técnicas de pesquisa:  
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• documentação indireta:  
o pesquisa documental;  
o pesquisa bibliográfica  
 
• técnicas de fichamento de obras  
técnicas e científicas;  
 
• documentação direta:  
o pesquisa de campo;  
o pesquisa de laboratório;  
o observação;  
o entrevista;  
o questionário  
 
• técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo:  
o questionários;  
o entrevistas;  
o formulários, etc.  
 
5. Problematização  
 
6. Construção de hipóteses 
 
7. Objetivos:  
• geral e específicos (Para quê? e Para 
quem?)  
 
8. Justificativa (Por quê?) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

--- --- 

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

 
06/02 a 10/02/17 

(1 aula) 
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1.1 Identificar demandas e 
situações-problema no 
âmbito da área profissional.  
 

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

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Identificar o cenário da área 
profissional e compreender etapas do 
processo criativo. 
 
Proposta para 2,5h/a: Apresentação de 
pesquisas de mercado que apresentam dados 
do setor multimídia. 
Debate sobre os avanços tecnológicos do 
setor. 
Exibição de modelos de projetos de TCC já 
realizados por alunos da Etec para serem 
usados como referência. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Conceituação de 
criatividade e como pode-se desenvolver o 
processo criativo. 
Definição dos itens que compõe o projeto de 
pesquisa de PTCC (Relatório Técnico). 
 
Exercício 1 - Desenvolvimento da 
criatividade e autoconfiança. 
Desenvolver um diálogo de duas páginas 
sobre um tema pré-selecionado e apresentar 
o diálogo para a sala. 

 
13/02 a 24/02/17 

(2 aulas) 
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1.2 Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto em 
estudo.  
 
2.1 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto.  
 

Competência 1 
 
1. Identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações-
problema do setor. 
 
2. Identificação e definição de  
temas para o TCC:  
• análise das propostas de 
temas segundo os critérios:  
o pertinência;  
o relevância;  
o viabilidade  
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Reconhecer o cenário multimídia 
com suas demandas e possibilidades e 
delimitar o tema de trabalho de conclusão 
de curso. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Panorama atual de 
Mídias: Cinema, Rádio, TV, Internet - 
Diferenças entre as formas de consumo 
Multimídia, Crossmídia e Transmídia. 
Características básicas de produção cultural 
em cada uma dessas mídias. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Análise do cenário e 
identificação de lacunas e melhores opções a 
serem preenchidas com os projetos. 
Definição e delimitação do tema. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Identificar quais as 
fontes de ideias comuns e como buscá-las.  
Apresentação dos temas escolhidos por cada 
equipe de PTCC. 
 
Exercício 2 - Debate crítico sobre temas 
dos projetos de PTCC. 
Cada grupo apresenta seu tema, enquanto os 
demais levantam possíveis problemas, 
oferecem sugestões e discutem as 
possibilidades de realização dos projetos, 
segundo a relevância e viabilidade. 
 

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

Competência 1 
 
1. Estudo do cenário da área 
profissional. 

Visita Técnica 
  
Objetivo - Expandir o repertório cultural. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Visita técnica  
 
Exercício 3 - (Atividade de recuperação 
paralela 1) Relatório de visita. 
Elaborar relatório que trace a relação entre a 
arte e a produção de conteúdo multimídia. 

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

Competência 2 
 
4. Técnicas de pesquisa:  
 
• documentação indireta:  
o pesquisa documental;  
o pesquisa bibliográfica  
 
• técnicas de fichamento de 
obras técnicas e científicas;  
 
5. Problematização.  
 
6. Construção de hipóteses. 
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Conceituação básica sobre  
metodologia da pesquisa científica. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Introdução a 
normatização de pesquisas científicas:   
Problematização e Hipóteses. 
Conceituação sobre as principais técnicas de 
pesquisa. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Iniciar a conceituação 
sobre a "Revisão de literatura", 
desenvolvimento de base teórica de 
sustentação/ análise do estudo, definição das 
categorias centrais da investigação. 
 
Exercício 4 - Elaboração da "Revisão de 
Literatura". 
Levantamento bibliográfico para a 
compreensão e explicitação de teorias e 
categorias relacionadas ao objeto de 
investigação identificado. 
 

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

Competência 2 
 
7. Objetivos:  
• geral e específicos (Para 
quê? e Para quem?)  
 
8. Justificativa (Por quê?) 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Desenvolver os aspectos de 
metodologia da pesquisa científica. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Definir e elaborar a 
redação dos objetivos gerais e específicos do 
projeto de pesquisa para TCC. 
 
Exercício 5 - Elaboração de canal 
midiático. 
Cada equipe deve criar uma página no 
facebook para iniciar o relacionamento com o 
público sobre seus projetos de TCC. A página 
deve ter atualização semanal, a partir dessa 
data. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Definição metodológica 
para elaboração de introdução e justificativa 
do projeto, usando como exemplo projetos já 
elaborados e bibliografias indicadas. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Elaboração de 
Referencial teórico e criação de painel 
semântico para o projeto de pesquisa de 
TCC.  
 
Exercício 6 - Entrega parcial de itens de 
PTCC: Problematização, Hipóteses, 
Objetivos, Introdução e Justificativa.   

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

Competência 2 
 
4. • técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de 
campo:  
o questionários;  
o entrevistas;  
o formulários, etc 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Elaborar instrumentos de 
pesquisa de campo. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Elaboração de 
pesquisa de campo por meio de questionários 
e entrevistas, para ser aplicada a 50 pessoas.  
 
Proposta para 5,0 h/a: Análise dos dados da 
pesquisa de campo aplicada na semana 
anterior e adequação de conteúdos com base 
nas respostas apresentadas por ela. 
 
Exercício 7 (Atividade de recuperação 
paralela 2) Elaboração de Mapa Mental. 
Cada equipe deve criar um mapa mental que 
relacione toda a pesquisa realizada em seu 
projeto. 

24/04 a 12/05/17 
(3 aulas) 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

2.2 Registrar as etapas do 
trabalho.  
 
2.3 Organizar os dados 
obtidos na forma de textos, 
planilhas, gráficos e 
esquemas. 

Competência 2 
 
3. Definição do cronograma de 
trabalho  
 
4. Técnicas de pesquisa 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Organização e registro 
adequado das etapas do projeto de 
pesquisa. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Pesquisar no mercado 
projetos e produtos similares ao que o aluno 
pretende realizar para fazer uma análise 
crítica dos mesmo.  
 
Proposta para 5,0 h/a: Conceituação da 
produção de Cronograma de trabalho e sobre 
a elaboração de um orçamento para o projeto, 
a fim de visualizar qual o preço de mercado 
do projeto. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Normas da ABNT para 
formatação de projetos, sumário, citações, 
referências e outras. Finalização dos projetos 
de pesquisa e preparação para banca de 
validação. 
 
Exercício 8 - Entrega parcial de itens do 
PTCC - Fase 2. 
Referencial teórico e análise de projetos  
 similares, metodologia, pesquisa de campo 
tabulada, cronograma de trabalho e 
orçamento. 

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

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Avaliar projeto de PTCC 
 
Exercício 9 - Banca de validação de PTCC: 
Proposta para 2,5 h/a: Três professores 
participantes, objetivando sanar todas as 
dúvidas e finalizar o semestre com todos os 
projetos entregues de maneira adequada. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Correção de possíveis 
apontamentos da banca de validação. 
 

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

--- --- 

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

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

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar dados e 
informações obtidas de 
pesquisas empíricas e 
bibliográficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propor soluções 

Exercício 1 - Avaliação escrita. 
Desenvolver duas páginas de um 
diálogo com tema pré-estabelecido. 
 
 
 
Exercício 2 - Debate. 
Debate em sala de aula com 
apresentação dos temas 
selecionados por cada grupo. 
 
 
 
Exercício 3 - Relatório de visita. 
(Recuperação paralela 1) 
Elaboração de relatório de visita 
técnica com o tema: Relação entre 
a arte e a produção de conteúdo 
multimídia. 
 
 
Exercício 4 - Avaliação escrita. 
Elaboração da "Revisão de 

Exercício 1 - Avaliação escrita. 
Participação; Criatividade; 
Atendimento as normas solicitadas. 
 
 
 
Exercício 2 - Debate. 
Participação; Coerência; 
Organização. 
 
 
 
 
Exercício 3 - Relatório de visita. 
Coerência e coesão textual; 
Cumprimento de prazo; 
Atendimento ao padrão solicitado. 
 
 
 
 
Exercício 4 - Avaliação escrita. 
Cumprimento de prazo; 

Exercício 1 - Avaliação escrita. 
Entregar, no prazo determinado 
duas páginas de diálogo escritas 
individualmente e posteriormente, 
apresentá-las ao restante da sala. 
 
Exercício 2 - Debate. 
Participar do debate em sala, 
apresentando seu tema e 
comentando e sugerindo ao tema 
dos demais. 
 
 
Exercício 3 - Relatório de visita. 
Ir a visita técnica, elaborar e 
entregar no prazo solicitado um 
relatório técnico sobre  o tema 
solicitado. 
 
 
 
Exercício 4 - Avaliação escrita. 
Elaborar e entregar, o prazo 
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parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos problemas 
identificados no âmbito da 
área profissional. 
 

Literatura". Levantamento 
bibliográfico para a compreensão e 
explicitação de teorias e categorias 
relacionadas ao objeto de 
investigação identificado. 
 
Exercício 5 - Criação de canal 
midiático. 
Cada equipe deve criar uma página 
no facebook para iniciar o 
relacionamento com o público 
sobre seus projetos de TCC. 
 
 
Exercício 6 - Entrega parcial de 
itens de PTCC - parte 1.  
Entrega, devidamente formatada 
dos seguintes itens: 
Problematização, Hipóteses, 
Objetivos, Introdução e 
Justificativa.   
 
 
Exercício 7 - Elaboração de Mapa 
Mental.  
(Recuperação paralela 2). 
Cada equipe deve elaborar um 
mapa mental contendo todo o 
assunto da pesquisa realizada. 
 
Exercício 8 - Entrega parcial de 

Atendimentos as normas da ABNT; 
Organização; Coerência. 
 
 
 
 
Exercício 5 - Criação de canal 
midiático. 
Organização; Criatividade; 
Atualização constante da página; 
Coerência; Uso correto da 
linguagem; Participação. 
 
 
Exercício 6 - Entrega parcial de 
itens de PTCC - parte 1.  
Cumprimento de prazos; 
Atendimento as normas da ABNT; 
Organização. Uso correto da 
linguagem; Coerência e coesão 
textual. 
 
 
Exercício 7 - Elaboração de Mapa 
Mental.  
Organização; Criatividade; 
Habilidade em resolver problemas; 
Atendimento as normas. 
 
 
Exercício 8 - Entrega parcial de 

solicitado a "Revisão de literatura" 
adequada para o tema 
selecionado. 
 
 
 
Exercício 5 - Criação de canal 
midiático. 
Criar e atualizar a página no 
facebook com informações 
relacionadas ao projeto de TCC. 
 
 
 
Exercício 6 - Entrega parcial de 
itens de PTCC - parte 1.  
Entregar formatado e no prazo 
solicitado os itens mencionados do 
projeto de pesquisa de TCC. 
 
 
 
 
Exercício 7 - Elaboração de Mapa 
Mental.  
Criar e entregar o mapa mental 
sobre a pesquisa realizada para o 
projeto de pesquisa. 
 
 
Exercício 8 - Entrega parcial de 
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itens do PTCC - parte 2. 
Entrega, devidamente formatada 
dos seguintes itens: Referencial 
teórico e análise de projetos 
similares, metodologia, pesquisa de 
campo tabulada, cronograma de 
trabalho e orçamento. 
 
Exercício 9 - Banca de validação 
de PTCC. 
Avaliação dos projetos 
apresentados pelos grupos por um 
grupo de três professores. 
 
 
 
Exercício 10 - Avaliação escrita. 
(Recuperação paralela 3). 
Avaliação com questões 
alternativas e dissertativas sobre 
conteúdo apresentado no decorrer 
do semestre. 

itens do PTCC - parte 2. 
Cumprimento de prazos; 
Atendimento as normas da ABNT; 
Organização. Uso correto da 
linguagem; Coerência e coesão 
textual. 
 
 
Exercício 9 - Banca de validação 
de PTCC. 
Participação; Pontualidade; 
Organização; Cumprimento de 
atividades individuais; Atendimento 
as normas. Coerência verbal e 
textual. 
 
Exercício 10 - Avaliação escrita. 
Coerência; Relacionamento de 
ideias baseado no conteúdo 
apresentado no semestre; Uso 
correto da linguagem. 

itens do PTCC - parte 2. 
Entregar formatado e no prazo 
solicitado os itens mencionados do 
projeto de pesquisa de TCC. 
 
 
 
 
Exercício 9 - Banca de validação 
de PTCC. 
Participar da banca de validação 
ativamente e defender seu projeto 
de TCC. 
 
 
 
Exercício 10 - Avaliação escrita. 
Responder corretamente as 
questões da avaliação de acordo 
com conteúdo apresentado no 
semestre. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 

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. 

Agosto  
 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  

Setembro  
 
 Organização de 
visitas técnicas 
  

 Propostas de atividades de 
recuperação contínua - 
atividades extras/ paralelas 
 
Atendimento individualizado 
durante a execução de 

  
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 
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atividades, visando sanar 
dúvidas e dificuldades 
 

e orientação 
educacional. 

Outubro  

  
 
 

  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  

Novembro 

  
 
 

 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. 

Dezembro 
  
 
   

 Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido  nas 
aulas   

Participação em 
reuniões de curso  

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

Apostila do professor; 
Apresentação de sites, blogs e vídeos relacionados à produção de projetos em Multimídia. 
 
Bibliografia básica: 
 
GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5º edição. Atlas. 2010  
MARTINO, Luis M. S. Teoria da comunicação. 4º edição. Petrópolis: Vozes. 2013 
MARCONI, Marina de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia científica. 7º 
edição. 2010 
 
Bibliografia complementar: 
 
CARBONI, Guilherme C. O Direito de Autor na Multimídia. Quartier Latin.  
HOLSINGER, Erik. Como Funciona a Multimídia.Quark do Brasil Ltda. 
MELLO, José Guimarães. Dicionário Multimídia. Arte e Ciência. 
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: Conceitos e Aplicações. Editora LTC. 
THALMANN, Daniel. Mundos Virtuais e Multimídia.Editora 

 

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

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

 

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

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Marcos Junior 

Assinatura:                                                                                        Data: 11/08/2017 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

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

 

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

                                                                                                                      Data: 11/08/2017  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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P 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 MULTIMÍDIA 

Qualificação: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE TRABALHOS EM MULTIMÍDIA 

Componente Curricular: Navegação e Tecnologias da Informação para Web 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professor: ROBSON CELESTINO DE JESUS 

 

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

Adaptar-se as atividades pertinentes à área profissional;  
Ser capaz de organizar o tempo na realização de projetos;  
Desenvolver e finalizar projetos ou produtos de multimídia;  
Planejar um projeto de conclusão de curso de acordo com as expectativas do mercado.  
Identificar tendências na comunicação multimídia. 
Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologias envolvidas no 
desenvolvimento do projeto. 
Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 
mercado. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 

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

 

Componente Curricular:  Navegação e Tecnologias da Informação para Web                                   Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  
1. Gerenciar e garantir a integridade de 
informações. 
 
2. Criar instrumentos de navegabilidade 
para web. 
 
3. Analisar as características dos meios 
físicos disponíveis e as técnicas de 
transmissão de dados. 
 
4. Analisar serviços e funções dos 
servidores de rede. 
 
5. Identificar os sistemas operacionais 
de redes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Componente Curricular:  Navegação e Tecnologias da Informação para Web                           Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 
 
5. Utilizar os sistemas 
operacionais de redes que 
se adequam ao projeto de 
web. 

 
1. Arquitetura da Informação: 
conceitos e aplicações. 
 
2. Tipos de sistemas 
operacionais e redes 
 
6. Modelagem da Navegação: 
navegação, orientação, 
estrutura da navegação, fases 
do projeto de navegação, 
esquemas de navegação 

 
ASSUNTOS:  
- Apresentação das Bases Tecnológicas e 
Visão Geral do Conteúdo e do processo de 
desenvolvimento e avaliação do componente 
- Conceitos de Hardware, Software e Sistema 
Operacional 
- Arquitetura da Informação e sua relação com 
Navegação e Interface 
- Tipos de Estruturas de Navegação 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Explicações com apoio de vídeos ilustrativos 
- Explicações contendo diálogo acerca dos 
conhecimentos preexistentes 
- Atividades práticas envolvendo confecção de 
páginas de internet a partir de ferramentas 
facilitadoras e de templates prontos 
- Análise de estrutura de sites prontos 
 

 
27 / 07 a 10 / 08 
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2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 
 
5. Utilizar os sistemas 
operacionais de redes que 
se adequam ao projeto de 
web. 

 
2. Tipos de sistemas 
operacionais e redes 
 
3. Protocolos de comunicação 
 
4. Meios de transmissão 
 
6. Modelagem da Navegação: 
navegação, orientação, 
estrutura da navegação, fases 
do projeto de navegação, 
esquemas de navegação 
 

 
ASSUNTOS: 
- Sistemas Operacionais 
- Tipos de Redes de computadores (TAN, 
PAN, CAN, LAN, WAN, MAN, Wireless) 
- Protocolos utilizados na internet (FTP, 
HTTP, HTTPS, IP, TCP/IP, UTP e outros) 
- Extensão versus Profundidade na Estrutura 
de Navegação. Links: tipos, rótulos e outros 
elementos 
- Modelos mentais na Estrutura de Navegação 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Explicações contendo diálogo acerca dos 
conhecimentos preexistentes 
- Atividades práticas envolvendo confecção de 
páginas de internet a partir de ferramentas 
facilitadoras e de templates prontos  
- Análise de estrutura de sites prontos 
 

 
17 / 08 a 24 / 08 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

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

 

 
2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 
 
 

 
6. Modelagem da Navegação: 
navegação, orientação, 
estrutura da navegação, fases 
do projeto de navegação, 
esquemas de navegação 
 
7. Modelagem da Interface: 
conteúdo e organização da 
interface 
 

 
ASSUNTOS: 
- Projeto Web: concepções e etapas 
- Projeto Web: mapas conceituais 
- Interfaces: conceitos e elementos 
pertinentes 
- Layout: conceitos e elementos pertinentes 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Explicações contendo diálogo acerca dos 
conhecimentos preexistentes 
- Atividades práticas envolvendo confecção de 
páginas de internet a partir de ferramentas 
facilitadoras e de templates prontos 
- Estudos apresentados sob forma de 
Seminários 
- Trabalhos envolvendo confecção de 
diagramas relacionados a Projeto Web 
 

 
31 / 08 a 14 / 09 
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2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 

 
6. Modelagem da Navegação: 
navegação, orientação, 
estrutura da navegação, fases 
do projeto de navegação, 
esquemas de navegação 
 
7. Modelagem da Interface: 
conteúdo e organização da 
interface 

 
ASSUNTOS: 
- Projeto Web: wireframes 
- Uso de Gerenciador de Conteúdo na 
implementação de um Projeto Web: noções 
sobre Banco de Dados e introdução ao 
Wordpress 
 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
- Explicações contendo diálogo acerca dos 
conhecimentos preexistentes 
- Trabalhos envolvendo confecção de 
diagramas relacionados a Projeto Web 
- Tarefas na forma escrita e prática com base 
nos conhecimentos práticos e teóricos 
adquiridos 
- Atividades de Recuperação 
 

 
21 / 09 a 28 / 09 
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1.1. Utilizar técnicas e 
critérios de segurança de 
informação. 
 
1.2. Identificar capacidade 
de gerenciamento de 
tráfego de informações. 
 
2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 
 
3. Identificar o fluxo das 
informações conforme as 
políticas de acesso do 
ambiente em uso. 
 
4. Realizar testes de tráfego 
de informações. 
 
5. Utilizar os sistemas 
operacionais de redes que 
se adequam ao projeto de 
web. 
 

 
5. Especificações e 
configurações de servidores de 
redes 
 
6. Modelagem da Navegação: 
navegação, orientação, 
estrutura da navegação, fases 
do projeto de navegação, 
esquemas de navegação 
 
7. Modelagem da Interface: 
conteúdo e organização da 
interface 
 

 
ASSUNTOS: 
- Uso de Gerenciador de Conteúdo na 
implementação de um Projeto Web: 
confecção da estrutura e do layout em 
Wordpress 
- Uso de Gerenciador de Conteúdo na 
implementação de um Projeto Web: definição 
de acessos ao sistema (site) pelo Wordpress 
- Hospedagem de sites: conceitos, pesquisa e 
procedimentos 
- Testes a serem realizados em um sistema 
web 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
- Instalação e configuração de um 
Gerenciador de Conteúdos 
- Uso de Ferramentas de Banco de Dados na 
prática 
- Uso de Ferramentas (online ou instalados) 
que auxiliem a confecção de Diagramas de 
diferentes finalidades em um Projeto Web 
 
 

 
05 / 10 a 26 / 10 

Todas Todas 

 
Projeto Prático envolvendo construção de 
sites. 
 

 
09 / 11 a 30 / 11 
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Todas Todas 

 
- Atividades do Projeto Interdisciplinar 
 
- Atividades de Recuperação 
 

 
07 / 12  a  14 / 12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Gerenciar e garantir a 
integridade de informações. 
 
2. Criar instrumentos de 
navegabilidade para web. 
 
3. Analisar as características 
dos meios físicos disponíveis e 
as técnicas de transmissão de 
dados. 
 
4. Analisar serviços e funções 
dos servidores de rede. 
 
5. Identificar os sistemas 
operacionais de redes. 
 

 
- Avaliações Escritas 
 
- Miniprojetos envolvendo aplicação 
prática de temas estudados 
 
- Observação em aula quanto à 
argumentação oral do aluno a respeito 
de algum recurso ou comando 
previamente estudado 
 
- Observação em aula quanto à 
assiduidade e ao envolvimento nas 
tarefas solicitadas aula a aula 
 
- Apresentação de estudos na forma 
de Seminários 
 
- Diagramas relacionados a elementos 
ou fases de um Projeto Web 
 
- Apresentação do Projeto 
Interdisciplinar 
 
 

 
- Associação de ideias e conceitos 
estudados a situações diferenciadas 
propostas por escrito 
 
- Associação de ideias e conceitos 
estudados a situações diferenciadas 
propostas de maneira prática 
 
- Associação de termos e ideias ao 
recurso ou comando estudado nas 
aulas demonstrado oralmente 
 
- Cumprimento das tarefas práticas 
definidas em forma de miniprojeto 
 
- Envolvimento nas diferentes tarefas 
solicitadas aula a aula e no miniprojeto 
 
- Funcionamento dos recursos e 
configurações efetuados 
 
- Exposição dos estudos propostos na 
forma de seminário 
 
 

 
- Apresentação por escrito de 
situações propostas associadas a 
ideias e conceitos estudados de forma 
clara e correta 
 
- Execução de tarefas práticas 
propostas em concordância a ideias e 
conceitos estudados de forma 
completa e correta, registrado por 
escrito e/ou observado pelo professor 
 
- Apresentação oral do aluno sobre um 
recurso ou comando estudado 
associando ideias ou conceitos de 
forma correta 
 
- Execução de tarefas práticas 
propostas em miniprojeto de forma 
completa e correta, observado pelo 
professor 
 
- A frequência e participação ativa nas 
atividades propostas individualmente 
ou em grupo, observados e/ou 
registrados pelo professor 
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- Associação de ideias e conceitos 
estudados presente nos diagramas 
solicitados 
 
- Desempenho efetuado no Projeto 
Interdisciplinar  
 
 

 
 
- O funcionamento adequado de 
recursos e de configurações efetuados 
em concordância com as definições e 
orientações propostas, observados 
pelo professor 
 
- Exposição clara e adequada dos 
estudos propostos na forma de 
seminário 
 
- Apresentação de forma clara e limpa 
de diagramas impressos ou 
desenhados em papel em 
concordância com as definições e 
orientações propostas 
 
- A participação ativa e a apresentação 
de bons resultados em concordância 
com as definições e orientações 
propostas no Projeto Interdisciplinar, 
observados pelo professor 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 
   

Planejamento e 
produção inicial 

Reunião Planejamento 

Agosto 
   

Levantamento de 
rendimentos, 
organização e 

produção 

Reunião de Curso 

Setembro 
  

Levantamento de 
rendimentos,  
organização e 

aplicação 

Levantamento de 
rendimentos, 
organização e 

produção 
 

Outubro 
   

Levantamento de 
rendimentos, 
organização e 

produção 

Reunião de Curso 

Novembro 
 
 
 

 

Levantamento de 
rendimentos,  
organização e 

aplicação 

Levantamento de 
rendimentos, 
organização e 

produção 
 

Dezembro 
 
 
 

 

Levantamento de 
rendimentos,  
organização e 

aplicação 

Levantamento de 
rendimentos, 
organização e 

produção 

Reunião Planejamento 

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

 
Livros: 
Não Me Faça Pensar – Steve Krug – Editora Alta Books 
e-Usabilidade - Ricardo Rodrigues Nunes – Editora LTC 
Ergonomia e usabilidade – Walter Cybis – Editora Novatec 
 
Sites: 
http://www.avellareduarte.com.br 
http://abduzeedo.com/, http://tympanus.net/codrops/, https://www.behance.net/ e 
https://br.pinterest.com/ 
https://www.youtube.com/channel/UCgAsVG-z07z58gBqfeM6_OA 
UX Academy 
 
 

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

 
Atividade Interdisciplinar envolvendo a construção de sites. 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
- Apresentação ao aluno dos pontos em defasagem identificados com devida correção (apresentar qual 
deveria ter sido a resposta correta ou como a tarefa prática deveria ter sido desempenhada). 
 
 - Com base nos pontos em defasagem, propor alterações comportamentais do aluno nas aulas: sentar 
mais próximo do professor, sentar do lado de determinado colega que domina melhor a matéria, fazer 
anotações mais eficazes etc. 
 
- Após os trabalhos de apontamento de erros e esclarecimento de dúvidas quanto a determinada 
atividade, apresentar uma segunda atividade com conteúdo equivalente dando chances do aluno 
demonstrar o quanto conseguiu recuperar naquele tópico estudado. 
 
- Casos mais extremos serão levados à coordenação para uma análise conjunta (coordenação-professor-
aluno) da situação e definição de estratégias adequadas ao caso. 
 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: ROBSON CELESTINO DE JESUS 

 

Assinatura: _____________________________________      Data: ___ / ____ / _____ 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

 

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

                                                                                                                      Data: 11/08/2017  
 
 
____________________________________ 
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 de Carapicuiba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Producao Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia 

 

Qualificação: Assistente de Produção de Trabalhos em Multimídia 

Componente Curricular: Empreendedorismo e Projetos Multimídia 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5  

Professor:  André Cavalcante da Silva 

 

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

    Conceber roteiros e projetos em multimídia. 
 Criar, desenvolver e atualizar sites e paginas da Internet. 
 Desenvolver projetos para TV digital. 
 Criar projetos de comunicação visual em meios eletrônicos. 
 Utilizar técnicas de animação e tratamento de imagens. 

    Escrever e interpretar textos técnicos, utilizando o vocabulário especifico da área. 
 Desenvolver projeto que mobilize as competências, as habilidades e as bases 

tecnológicas desenvolvidas durante o curso. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 

Ensino Técnico 
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 Gerenciar projetos multimídia. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Empreendedorismo e Projetos Multimídia                                                                        Modulo: III 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Gerenciar projetos multimídia 
 
Analisar oportunidades de mercado 
para implantação de empresa de 
produção de projetos. 
 
Analisar possibilidades de parceria para 
produção de projetos em multimídia. 
 
Organizar e catalogar projetos 
realizados em portfólio. 

1.1 
 
 
1.2 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 

Utilizar sistemas de organização de etapas 
de execução de projetos. 
Implantar cronograma em follow up para 
controle das atividades dos membros da 
equipe envolvida nos projetos. 
Identificar possibilidades de trabalho em 
projetos de multimídia. 
Buscar parcerias para desenvolvimento de 
projetos de maneira autônoma. 
Selecionar os projetos realizados com 
respectivos memoriais para organização de 
portfólio. 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
8 
 

Gestão de projetos multimídia. 
 
Gestão e controle de processos 
 
Empreendedorismo 
 
Organização e técnica comercial 
 
Plano de negócios 
 
Parcerias na produção de projetos 
multimídia. 
 
Arquivo, documentação e banco de 
dados 
Portfólio: conceitos e fundamentos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Ética e Cidadania Organizacional                                                                                      Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Utilizar sistemas de 
organização de etapas 
de execução de projetos. 
 
Implantar cronograma em 
follow up para controle das 
atividades dos membros da 
equipe envolvida nos 
projetos. 
 
Identificar possibilidades de 
trabalho em projetos de 
multimídia. 

 

1. Gestão de projetos 
multimídia. 
2. Gestão e controle de 
processos 
4 . Organização e técnica 
comercial 

Aulas expositivas e dialogadas, ilustradas com 

slides e vídeos, para a apresentação aos alunos, dos 

conceitos básicos. 

Pesquisa em equipe – Internet – sites 
especializados;  
- Apostilas;  
– Publicações; Revistas, Jornais;  
- Exercícios individuais e em equipe.  
- Participação e interesse.  

 
24 /07  a  28 /08 

Buscar parcerias para 
desenvolvimento de projetos 
de maneira autônoma. 
Selecionar os projetos 
realizados com respectivos 
memoriais para organização 
de portfólio. 

6. Parcerias na produção de 
projetos multimídia. 
7 . Arquivo, documentação e 
banco de dados 

Aulas expositivas e dialogadas, ilustradas com 

slides e vídeos, para a apresentação aos alunos, dos 

conceitos básicos. 

Pesquisa em equipe – Internet – sites 
especializados;  
- Apostilas;  
– Publicações; Revistas, Jornais;  
- Exercícios individuais e em equipe.  
- Participação e interesse. 

 
 28/08 a  08  /09 

- 
Todos os conceitos até o 

momento. 
Avaliação escrita / Atividades Avaliativas 
Revisão dos conceitos / Recuperação. 

 
11  / 09 a 29  / 09 
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Identificar possibilidades de 
trabalho em projetos de 
multimídia. 

 

3. Empreendedorismo 
5. Plano de negócios 

Aulas expositivas e dialogadas, ilustradas com 

slides e vídeos, para a apresentação aos alunos, dos 

conceitos básicos. 

Pesquisa em equipe – Internet – sites 
especializados;  
- Apostilas;  
– Publicações; Revistas, Jornais;  
- Exercícios individuais e em equipe.  
- Participação e interesse.  

Elaboração de um plano de negócios 

 
02  / 10  a 10  /11 

Selecionar os projetos 
realizados com respectivos 
memoriais para organização 
de portfólio. 

8 . Portfólio: conceitos e 
fundamentos. 

Aulas expositivas e dialogadas, ilustradas com 

slides e vídeos, para a apresentação aos alunos, dos 

conceitos básicos. 

 

Pesquisa em equipe – Internet – sites 
especializados;  
- Apostilas;  
– Publicações; Revistas, Jornais;  
- Exercícios individuais e em equipe.  
 
- Participação e interesse. 

 
13 / 11 a 24 / 11 

 
Todos os conceitos até o 

momento. 

Avaliação escrita / Atividades Avaliativas 
/Seminários /Revisão dos conceitos / 
Recuperação. 

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

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
 
1. Correlacionar linguagens nos 
processos de criação e gestão 
de atividades multiplataforma. 
2. Analisar as possibilidades de 
utilização de mídias 
diferenciadas de acordo com o 
projeto estabelecido. 
3. Articular propostas de 
concepção e produção de 
projetos de multimídia. 
 
 
 

Discussões em equipe 
Assiduidade 
Observação direta 
Estudo de caso 
Trabalhos em grupo 
Dissertações reflexivas 
Atividades analíticas 
Autoavaliação 
Atividades reflexivas 

 
 
Assiduidade 
Embasamento conceitual 
Apropriação do tema 
Coerência 
Interesse 
Assimilação do conteúdo 
Cooperação 
Execução das atividades 
Participação efetiva 

Domínio dos conceitos e aplicação 
prática na vida pessoal e profissional. 
 
Demonstração de criatividade; domínio 
de conceitos. 
 
Utilização adequada dos conteúdos. 
Incorporação de práticas no seu 
cotidiano. 
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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 
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Julho Aula Inaugural \ bate 
papo com alunos 

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

 Correção de atividades 

avaliativas 

Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

 Reuniões pedagógicas 
e de planejamento 

Agosto Atividades extra-
currculares 

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

 Correção de atividades 

avaliativas 
 Revisão de material 
de apoio   

Setembro 

Atividades extra-
currculares 

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

 Correção de atividades 

avaliativas e avaliações 
escritas 

Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem   

Outubro 

Atividades extra-
currculares 

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

 Correção de atividades 

avaliativas 
 Revisão de material 
de apoio  Conselho de Classe 

Novembro 

Atividades extra-
currculares 

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

 Correção de atividades 

avaliativas 

Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

 

Dezembro 

Atividades extra-
currculares 

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

 Correção de atividades 

avaliativas e avaliações 
escritas 

 Revisão de material 
de apoio 

 Conselho de Classe / 
Reuniões pedagógicas 
e de planejamento 

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

Sites para pesquisa sobre o conteudo: 
http://www.administradores.com.br 
http://www.sebrae.com.br 
Pesquisa de Campo: 
http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/ 
Bibliografia básica: 

GABRIEL, Martha – Marketing na Era Digital – Conceitos, Plataformas e Estrategias . Novatec 
TORRES, Claudio – A Biblia do Marketing Digital. Novatec 
REED, Joel – Marketing Eletronico. Thonson 
BACH, Marco – As Imagens em Sites Institucionais. Annris 
Sites para pesquisa sobre o conteudo: http://www.administradores.com.br http://www.sebrae.com.br - 
BAMBIRRA SANTOS, Marcio. Mudancas Organizacionais - Metodos e Tecnicas Para a Inovacao - 3a 
Edicao - Revista e Atualizada, 3 ed, Jurua, 2011. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introducao a Teoria Geral da Administracao. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. - 
DRUKER, Peter. Inovacao e Espirito Empreendedor – Cengage Learning – 2008 
Bibliografia complementar: 
CARBONI, Guilherme C. O Direito de Autor na Multimidia. Quartier Latin. 
HOLSINGER, Erik. Como Funciona a Multimidia.Quark do Brasil Ltda. 
MELLO, Jose Guimaraes. Dicionario Multimidia. Arte e Ciencia. 
PAULA FILHO, Wilson de Padua. Multimidia: Conceitos e Aplicacoes. Editora LTC. 
THALMANN, Daniel. Mundos Virtuais e Multimidia.Editora. 
JENKINS, HENRY, Cultura da Convergencia. 2a ed. Sao Paulo: Aleph, 2009 

BERTOMEU, Joao Vicente Cegato, Criacao Visual e Multimidia – Sao Paulo: Cengage 
Learning, 2010 
 

 

 
 

 

 

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

O Componente auxiliará na elaboração do projeto de TCC dos alunos. 
 
 
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Indicação de leituras complementares e análise das mesmas; 
Produção de trabalhos de pesquisa; 
Realização de exercícios individuais; 
Realização das atividades de recuperação contínua 1 e 2 descritas no plano de trabalho docente. 
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IX – Identificação: 

Nome do professor: André Cavalcante da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 10/08/2017 

 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

 

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

                                                                                                                      Data: 11/08/2017  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº   209    aprovado pela portaria Cetec nº    148       de 09  /  10    /12 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia 

Qualificação: Assistente em Produção de trabalhos em Mídia 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Multimídia II 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Maria Fernanda Cintra Ferreira Guimarães dos Santos 

 

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

- Compreender como acontece a produção áudio visual e a necessidade de 
profissionais na área de edição de vídeo. 
- Desenvolver trabalhos em multimídia utilizando o software Premiere, assim como as 
técnicas de aplicação de efeitos, transição e exportação de arquivo. 

- Identificar as ferramentas utilizadas na edição de vídeo e aplicar tecnicamente tais 
conhecimentos. 

- Conceituar tempo e espaço e utilizá-los na edição de projetos áudio visuais. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Multimídia II                                         Módulo: II 

 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Selecionar técnicas de reprodução, 
materiais e acabamentos da 
computação gráfica.  
 
Desenvolver projetos gráficos definindo 
especificidades e características 
próprias.  
 
Identificar recursos de softwares 
gráficos voltados para web. 

1.1 
 
 
1.2 
 
2.1 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar e utilizar as diferentes ferramentas 
gráficas.  
 
Utilizar técnicas de representação gráfica.  
 
Utilizar softwares adequados às 
especificidades do projeto.  
 
Operar recursos de softwares gráficos 
voltados para web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 

Tecnologia de ferramentas gráficas: função 
e operacionalidade de cada ferramenta 
gráfica. 
 
Ferramentas da área da computação 
gráfica: seleção, zoom, pincel, caneta, 
aerógrafo etc. 
 
Flash, Fireworks, Director, Silverlight, 
Moviemaker. 
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II – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados no Multimídia II                                         Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
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1.1 Identificar e utilizar as 
diferentes ferramentas 
gráficas.  
1.2 Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  
2.1 Utilizar softwares 
adequados às especificidades 
do projeto.  
3.1 Operar recursos de 
softwares gráficos voltados 
para web. 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica.  
 
2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, aerógrafo 
etc.  
 
3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker. 

Bloco 1 - Aula introdutória  
Apresentação do software. 

Apresentação do docente. 
Apresentação das Bases Tecnológicas, 
Habilidades e Competências.  
Apresentação dos Critérios de Avaliação e 
Procedimentos Didáticos. 
Introdução:  
Vídeos digitais. 
Software Premiere. 
Área de trabalho/ Barra de Propriedades/ Barra de 
Ferramentas/ Time line. 
Janela Novo Projeto: General e Stratch Disk. 
Janela Nova Sequencia: Presets, Settings e 
Tracks. 
DV NTSC/ HDV/ HD/ FULLHD 
 
Exercício 1 -  “Media Browser e Painel Project” 
Importar Arquivos (CTRL+ I). 
2 cliques na janela Project. 
Importar pelo Media Browser. 
 
Cortar vídeos utilizando o painel Project: marcando 
início e final (I + O). 
Foto e Imagem inicial do preview. 
Metadatadisplay (lista). 
 
Importar as cenas da Aula_1 para o painel Project. 
Arrastar para a Time line a sequência de cenas 
“preparando bolo”. 
 
Visão geral da time line. 
 
Proposta 1: “Introduzir ferramentas básicas de 
Edição de vídeo”. 
Proposta 2: “Compreender e interagir com a 
ferramenta intuitivamente”. 
Objetivos: A) Compreender a interface e 
ferramentas do software. B) Introduzir as primeiras 
ferramentas e exercícios. C) Compreender como a 
time line é importante no processo de trabalho.  

28/07 a 04/08 
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1.2 Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  
2.1 Utilizar softwares 
adequados às especificidades 
do projeto.  
3.1 Operar recursos de 
softwares gráficos voltados 
para web. 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica.  
 
3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker. 

Bloco 2 – Adobe Premiere – Aula Prática 
Exercício 2 -  “Painel Source e Painel Program” 
Ferramentas de navegação no painel Source. 
Utilizar o painel Source para cortar as cenas de 
“cidades”. 
Criar 30 segundos de vídeo com mudanças de 
cena a cada 3 segundos (30 cenas). 
Navegar na Time line com atalhos (JKL). 
Marcar In e Out. 
Limpar marcação CTRL+ SHIT + X. 
 
Ferramenta cortar (C). 
Ferramentas da Time line (seta, track select, ripple 
edit, row, slip, slide). 
Criar novas times lines no mesmo projeto. 
Salvar e exportar. 
Painel Program – cenas da time line. 
 
Exercício 3 -  “ Série Cinelab” 
A série de TV brasileira Cinelab, tem por finalidade 
criar curtas, e aplicar efeitos especiais, usando 
softwares como première e after effects. 
Cada episódio tem duração de 20 a 25 minutos. 
Serão assistidos 2 em sala de aula, com o intuito 
de inspirar os alunos a criar, filmar e editar suas 
próprias histórias. 
 
Exercício 4 -  “Som e dublagem” 
Importar vídeo “casais”. 
Inserir áudio. 
Sincronizar áudio com vídeo. 
Dublagem da voz da personagem, de acordo com 
a carga emocional da cena. 
 
Inserir barulhos como passos, chuva, porta 
batendo. 
 
Música de fundo, tomando conta da cena. 
Utilizar as ferramentas de corte e fade in, fade out. 
 
 
Proposta 1: “Aprofundar os conhecimentos 

11/08 a 18/08 
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1.2 Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  
2.1 Utilizar softwares 
adequados às especificidades 
do projeto.  

 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica.  
 
3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker. 

Bloco 3 – Adobe Premiere – Aula Prática 
Exercício 5 -  “Importar Imagens” 
Automate for sequence. 
Deixar as imagens do mesmo tamanho: direito do 
mouse: scale frame size. 
Ajustar os frames: edit + preferencias + general. 
Mais atalhos. 
 
Exercício 6 -  “Transição vídeo” 
Utilizar painel Source para cortar e separar partes 
relevantes das cenas. 
Transição de vídeo: wipe, push, dip to black, dip to 
White, clock wipe, additive dissolve. 
CTRL+ D – aplica o padrão de transição do 
première (crossdissolve). 
Aplicar: bar and tones, black vídeo. 
 
Exercício 7 -  “Efeitos de vídeo e áudio” 
Painel Effects, vídeo effects. 
Presets: Lumetri Looks. 
Para correção de cor: fast color corretor, curves, 
levels. 
Para pós produção: 3D básico, lens flare, 
cornerpin, crop. 
 
Exercício 8 -  “Multicam”  
Organizar vídeos longos. 
Inserir vários vídeos em uma composição. 
Cortar e editar. 
 
Proposta 1: “Trabalhar com imagens, vídeos e 
áudios e suas transições, criando recursos 
multimídia relevantes”. 
 
Proposta 2: “Analisar o que é ou não eficaz no 
processo de trabalho”. 
Objetivos: A) Desenvolver capacidade instintiva 
de triagem de conteúdo e montagem de cenas. B) 
Usar atalhos que facilitem o trabalho no software.  
 

25/08 a 01/09 
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1.2 Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  
2.1 Utilizar softwares 
adequados às especificidades 
do projeto.  

 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica.  
 
2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, aerógrafo 
etc.  
 
3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker. 

Bloco 4 – Adobe Premiere – Aula Prática 
Exercício 9 -  “Motion e Transparencia” 
Painel Effects controls: categorias básicas de 
motion (escala, posição, rotação, ponto de 
ancora). 
Importar imagens para a time line. 
Transparência e modo de mistura. 
Movimentar cenas na time line. 
 
Exercício 10 -  “Animando o Motion” 
Painel Effects controls. 
Importar imagens para a time line. 
Mini Time line (espaço da minha cena). 
Relógios, navegadores e keyframes. 
 
Proposta 1: “Navegar pelo software, construindo e 
se apropriando do conhecimento”. 
Objetivos: A) Compreender o motion graphics no 
premiere. B) Introduzir métodos de trabalho que 
facilitem a interação com o software. 
 

 

15/09 a 29/09 
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1.2 Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  
2.1 Utilizar softwares 
adequados às especificidades 
do projeto.  

 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica.  
 
2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, aerógrafo 
etc.  
 
3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker. 

Bloco 5 – Adobe Premiere – Aula Prática 
Exercício 11 -  “Animando na Time line” 
A time line como ferramenta de motion. 
Transparência. 
Ferramenta caneta. 
Criar key frames. 
FX: escala, posição, rotação, ponto de ancora. 
CTRL + clique – para criar key frames. 
 
Exercício 12 -  “Speed Duration” 
Importar vídeo “skate” para a time line. 
Verificar o Frame Rate. 
Aplicar Speed Duration (slow e fast). 
 
Proposta 1: “Compreender a relação de espaço e 
tempo no software”. 
Proposta 2: “Desmistificar as dificuldades 
impostas pelos projetos”. 
Objetivos: A) Alcançar êxito de aprendizagem e 
reprodução do conhecimento. B) Transformar 
informação em conhecimento pessoal.  
 

06/10 a 20/10 
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1.1 Identificar e utilizar as 
diferentes ferramentas 
gráficas.  
1.2 Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  
2.1 Utilizar softwares 
adequados às especificidades 
do projeto.  
3.1 Operar recursos de 
softwares gráficos voltados 
para web. 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica.  
 
2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, aerógrafo 
etc.  
 
3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker. 

Bloco 6 – Adobe Premiere e After Effects – 
Aula Prática 
Exercício 13 -  “Projeto efeitos especiais nas’’ 
séries -  proposto pelo prof. Sandro Ribeiro” 
O exercício será realizado nas Turmas A e B, 
vinculando première (prof Maria Fernanda) e after 
effects (prof Sandro Ribeiro), com o intuito de 
instigar a criatividade dos alunos na criação de 
efeitos especiais, utilizando séries. 
 
O première será o software de apoio, para cortar, 
editar e exportar os vídeos, enquanto o after 
effects alicerçará a criação dos efeitos. 
 
Exercício 14 -  “Recuperação de rendimento e 
Revisão das ferramentas” 
As ferramentas vistas em aula, serão revisadas 
para o aproveitamento da turma e recuperação 
dos alunos, que não concluíram até aqui os 
exercícios. 
 
Proposta 1: “Desenvolvimento de projeto”. 
Proposta 2: “Revisão de conteúdo e 
reaproveitamento de estudos”. 
Objetivos: A) Desenvolver processo de 
recuperação dos alunos que não alcançaram as 
expectativas. B) Propor o desenvolvimento de 
projeto em grupo utilizando os dois softwares 
simultaneamente .  
 

27/10 a 10/11 
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1.1 Identificar e utilizar as 
diferentes ferramentas 
gráficas.  
1.2 Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  
2.1 Utilizar softwares 
adequados às especificidades 
do projeto.  
3.1 Operar recursos de 
softwares gráficos voltados 
para web. 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica.  
 
2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, aerógrafo 
etc.  
 
3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker. 

Bloco 7 – Adobe Premiere– Aula Prática 
Exercício 15 -  “Ferramenta texto no Premiere”  
Tipos de texto: Still Row e Crown. 
Salvar estilo de texto. 
Seleção, rotação, texto de área, texto pontual. 
Colocar créditos do filme. 
Safe área do texto. 
Configuração de texto: espaçamento e 
alinhamento. 
Tipografias: kerning e tracking.  
 
 
Exercício 16 -  “ Série Cinelab” 
A série de TV brasileira Cinelab, tem por finalidade 
criar curtas, e aplicar efeitos especiais, usando 
softwares como première e after effects. 
Cada episódio tem duração de 20 a 25 minutos. 
Serão assistidos 2 em sala de aula, com o intuito 
de inspirar os alunos a criar, filmar e editar suas 
próprias histórias.  
 
Proposta 1: “Introduzir e configurar a ferramenta 
texto”. 
Proposta 2: “Desenvolver capacidade criativa 
para projetos relevantes”. 
Objetivos: A) Interagir com a ferramenta texto. B) 
Relacionar texto e vídeo para harmonizar o 
projeto. C) Desenvolver capacidade de criação de 
roteiro, edição e finalização de projetos áudio 
visuais. 
 
 

17/11 a 24/11 
 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

1.1 Identificar e utilizar as 
diferentes ferramentas 
gráficas.  
1.2 Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  
2.1 Utilizar softwares 
adequados às especificidades 
do projeto.  
3.1 Operar recursos de 
softwares gráficos voltados 
para web. 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica.  
 
2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, aerógrafo 
etc.  
 
3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker. 

Bloco 8 – Adobe Premiere – Aula Prática 
Exercício 17 -  “Criando um teaser” 
A escolha do tema será livre. 
De 30s a 1 minuto. 
Os cortes devem ser efetuados visando a 
harmonia das cenas. 
Efeito de transição de vídeo e áudio. 
Fade in e fade out. 
Inserir black vídeo e bars and tone. 
 
Proposta 1: “Colocar em prática os 
conhecimentos técnicos vistos em aula”. 
Proposta 2: “Desenvolver projeto áudio visual”. 
Objetivos: A) Interagir com a ferramentas de 
edição de vídeo. B) Desenvolver capacidade de 
criação de roteiro, edição e finalização de projetos 
áudio visuais. 
 
 

01/12 a 08/12 
 

1.1 Identificar e utilizar as 
diferentes ferramentas 
gráficas.  
1.2 Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  
2.1 Utilizar softwares 
adequados às especificidades 
do projeto.  
3.1 Operar recursos de 
softwares gráficos voltados 
para web. 

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada 
ferramenta gráfica.  
 
2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, aerógrafo 
etc.  
 
3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker. 

Bloco 9 – Adobe Premiere – Aula Prática 
 
Exercício 18  -  “Revisão” 
Última revisão para avaliação final. 
As ferramentas básicas do software serão 
retomadas. 
 
Proposta 1: “Recapitular a funcionalidade do 
software e de edições áudio visuais”. 
Objetivos: A) Executar exercícios 
incompreendidos. B) Finalizar os conteúdos 
programáticos. C) Incentivar a continuação de 
aprendizagem. 
 

15/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Selecionar técnicas de 
reprodução, materiais e 
acabamentos da computação 
gráfica. 
 
 
 

- Aplicação das técnicas e recursos 
adequados aos projetos propostos. 
- Análise comparativa de evolução 
entre os exercícios;  

 

- Compreender os processos de 
criação áudio visual e edição de vídeo; 
- Manuseio correto das ferramentas do 
software e aplicação das técnicas 
aprendidas; 
- Criatividade e experimentação de 
novas técnicas no processo de 
produção; 
- Assiduidade e Cumprimento dos 
prazos;  
 

- Domínio das principais ferramentas 
do software. 
- Capacidade de desenvolvimento de 
projetos; 
- Realização das atividades; 
 

2. Desenvolver projetos gráficos 
definindo especificidades e 
características próprias.  
 

- Análise dos resultados individuais e 
coletivos apresentados; 
 

- Participação nas aulas;  
- Organização durante o processo 
técnico dos trabalhos; 
- Destaque pessoal ao trabalhar em 
grupo. 
 

- Participação e ajuda aos colegas; 
 

3.Identificar recursos de 
softwares gráficos voltados para 
web. 

- Participação e empenho no 
desenvolvimento pessoal e ajuda aos 
colegas. 
 

- Manuseio correto das ferramentas do 
software e aplicação das técnicas 
aprendidas; 
 

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

                                                           

 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações voltados à 
redução da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 

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

 
  

 

Reunião de cursos 

Agosto 

 Sábado letivo: Escola Aberta. Escola 

aberta aos pais, amigos e a 
comunidade, para compreenderem o 
percurso de aprendizagem de cada 
curso       

 

Setembro 
  

 Recuperação continuada dos 

blocos 1,2 3 e 4 
 Organização e correção 

do Projeto desenvolvido 
nas aulas    

Outubro 
  
 
       

Conselho de classe 
intermediário. Reunião de 
cursos. 

Novembro 
  
        

Dezembro 
  
 
   

  Apresentação de TCC’s 

  

 Reunião de 

planejamento. 

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

- Aula prática, exposição de imagens e slides, apresentação de livros e links, exibição de tutoriais em 
vídeo, realização de tutoriais em tempo real em sala de aula com recursos de TV ou Data Show; 
 
Livros 
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Layout. São Paulo: Bookman, 2011. 
CAPURRO, R.; HJORLAND, B. O conceito de informação. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 
12, n. 1, p. 148-207, 2007. 
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
FRUTIGER, Adrian. Sinais & Símbolos. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
LANE Primo; SIDARTA Cabral. Produção Audiovisual. Imagem, Som e Movimento. 

LUPTON, Ellen. Pensar com tipos. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 
LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do design. São Paulo: Cosac Naify, 
2008. 
MARTINS, Nelson. A imagem digital na editoração: a manipulação, conversão e fechamento de 

arquivos. São Paulo: Editora Senac, 2011. 
MOLETTA, Alex. Criação de Curta - Metragem em Vídeo Digital. Editora Summus. 
SAMARA, Thimoty. Grid: construção e desconstrução. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
 
 
Sites 
https://helpx.adobe.com/br/indesign.html 
https://helpx.adobe.com/br/illustrator.html 
https://helpx.adobe.com/br/photoshop.html 
www.tutorialmaster.com.br 
http://br.freepik.com/ 
https://app.puflix.com/login/ 
 
Canais de tutoriais 
TastyTuts | Creative tutorials by Gareth  
www.youtube.com/channel/UC64eec0UYHxflyEWgyZOvLA 
Tutorial Master 
https://www.youtube.com/channel/UC64cfFXE8DXSwDyOekJBDmw 
Walter Mattos 
https://www.youtube.com/channel/UCWhgYAMKQe174JTNXnIXnBQ 
MidiasTutoriais 
https://www.youtube.com/channel/UC9ddKORleu0nO4r4X9zt1lA 
Cinelab 
https://globosatplay.globo.com/syfy/v/6020248/ 
 
 
 

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

- Participação no desenvolvimento técnico do interdisciplinar, aplicando, se necessário, a ferramenta 
estudada no semestre. 
 
 
 
 
 

http://www.brapci.ufpr.br/brapci/v/a/6690
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VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
- Refazer exercícios em sala de aula ou extraclasse com orientação do professor. 
- O aluno receberá novo prazo para a entrega da atividade que será realizada e avaliada etapa por etapa. 
- O professor indicará sites e canais do youtube com tutoriais para complementar a aprendizagem. 
 
Bloco 4: Exercícios 9 e 10  
Bloco 6: Exercícios 13 e 14  

 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Maria Fernanda Cintra Ferreira Guimarães dos Santos 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

 

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

                                                                                                                      Data: 11/08/2017  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 53                 aprovado pela portaria Cetec nº  86         de 19/04/11 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MULTIMÍDIIA 

Qualificação: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE TRABALHOS EM  MULTIMÍDIA 

Componente Curricular: Linguagem da Web 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Adeilson Toledo Torres. 

 

 

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

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 

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

Componente Curricular: Linguagem da Web   Módulo: II 
 

 

Competências 

 

Habilidades 

 

Bases Tecnológicas 

1. Criar ambientes virtuais de 
aprendizagem.  
2. Planejar sistemas de comércio 
eletrônico.  

3. Criar meios de comunicação e 
editoração eletrônicas.  

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

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

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

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

 
Componente Curricular: Linguagem da Web   Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Todas Todas Aula inaugural. Aula expositiva dinâmica. 26/07 

Todas Todas 
Apresentação pessoal, bases tecnológicas e critérios de 
avaliação. 02/08 

2.1 7 e 8 
Introdução a HTML (versão e marcações básicas) 
Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 09/08 

2.1 7 e 8 

Exercício de criação e navegação básicas de páginas 
estáticas em HTML 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 23/08 

2.1 7 e 8 

Organização de pastas e apresentação da interface do 
DreamWeaver 
Inserção de imagens, links relativos e absolutos (HTML) 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 30/08 

2.1 7 e 8 

Revisão de conteúdos 
Introdução a CSS 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 06/09 

2.1 7 e 8 

Exercício utilizando CSS e HTML 
(estruturação tableless) 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 13/09 
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2.1 7 e 8 

Finalizando exercício utilizando CSS e HTML 
(estruturação tableless) 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 20/09 

2.1 7 e 8 
Introdução ao Bootstrap 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 27/09 

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

04/10 

 

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

11/10 

 

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

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

18/10 

 

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

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

25/10 

 

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

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

01/11 

 

1, 2.1, 2.3 e 2.3 1, 2 e 6 
Publicando site em Wordpress (exercício) 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 

08/11 

 

  Feriado 
15/11 

 

1, 2.1, 2.3 e 2.3 1, 2 e 6 
Customizando códigos para e-commerce 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 

22/11 
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Todas Todas Projeto Interdisciplinar (início) 
29/11 

 

Todas Todas Projeto Interdisciplinar (revisões) 
13/12 

 

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

20/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

Exercícios práticos 
Participação em sala de aula 
Trabalho em equipe 

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

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

 

 
 
 
V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades 
Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em reuniões 
com Coordenador de 

Curso e/ou previstas em 
Calendário Escolar 

      

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

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

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

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

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

Agosto 

Setembro 

Outubro 
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Novembro 
as atividades 
desenvolvidas em sala 
de aula são aplicadas na 
área de atuação do 
mercado de Multimídia 
 

sala podem ser ajudados 
durantes as aulas 
Incentivo a monitoria por parte 
de alunos que já utilizando as 
ferramentas   
  

feedback sobre acertos 
e erros.  

mails da sala, 
grupos de facebook 
e enviados aos 
representantes.  

serão informados e 
acompanhados pela 
coordenação de curso e 
orientação educacional. 

Dezembro 

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

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

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

Os professores deste componente irão integrar os conteúdos, fazendo referência aos softwares 
apresentados e suas convergências.  
Será desenvolvido um projeto interdisciplinar com o objetivo de propôs um projeto integrador, com tema a 
ser definido pelo corpo docente, na reunião de planejamento. 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Os alunos com qualquer tipo de dificuldades serão acompanhados e atividades pontuais para sanar suas 
dificuldades serão propostas. 
Trabalhos após os prazos de entrega serão aceitos, com redução de menção, visando a compreensão e 
aplicação de todas as bases tecnológicas utilizadas. 
 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Adeilson Toledo Torres  

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

 

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

                                                                                                                      Data: 11/08/2017  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento 

http://www.w3schools.com/
http://aprenderphp.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCrWvhVmt0Qac3HgsjQK62FQ
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Plano de Curso nº 53                 aprovado pela portaria Cetec nº  86         de 19/04/11 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MULTIMÍDIIA 

Qualificação: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE TRABALHOS EM MULTIMÍDIA 

Componente Curricular: Marketing para Web 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Adeilson Toledo Torres  

 

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

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 

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

Componente Curricular: Marketing para Web   Módulo: II 
 

 

Competências 

 

Habilidades 

 

Bases Tecnológicas 

1. Definir critérios para escolha de 
ferramentas de marketing para uso em 
multimídia.  

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

3. Criar e desenvolver instrumentos de 
marketing para web.  

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

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

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

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

4.1. Comunicar-se utilizando a linguagem 
da web.  

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

1. Teoria de marketing aplicado à web  

2. Estatística aplicada à Internet  

3. Criação publicitária em multimeios  

4. Linguagem e comunicação pela web  

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

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

 
Componente Curricular: Marketing para Web   Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Todas Todas 
Apresentação pessoal. Aula expositiva dinâmica. 
 Apresentação das bases tecnológicas e critérios de 
avaliação. 25/07 

Todas Todas 

Conceito de marketing (o que é, diferença entre 
publicidade e propaganda) 
 
Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 01/08 

1.1 e 2.1 1 

Posicionamento estratégico de produto 
 
Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 08/08 

3.1 e 4.1 1 e 4 

Marketing pessoal (dicas para conseguir estágio e/ou 
freelances com os conhecimentos já adquiridos no 
curso de multimídia) 
 
Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 15/08 

1.1 e 2.1 1 e 3 

Desenvolvimento de produto focado em aplicar os 
conhecimentos de marketing 
(5 ps e posicionamento estratégico de produto) 
 
Atividade em grupo, com seminário 22/08 
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4.2 5 e 6 

Direitos autorais na web 
 
Aula expositiva utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 29/08 

4.2 2 

Pesquisas de mercado utilizando ferramentas web 
 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando 
alunos. 05/09 

4.2 1 e 2 
Cenário mercadológico de e-commerce Brasil e mundo 
 
Aula expositiva utilizando projetor  12/09 

Todas Todas Exercício de criação de produto (introdução) 
19/09 

Todas Todas 
Exercício de criação de produto (concepção e 
posicionamento estratégico) 26/09 

Todas Todas Exercício de criação de produto (apresentação) 
03/10 

3.1 e 4.1 2, 4 e 6 
Segurança na web: palestra sobre fraudes virtuais 
 
Aula expositiva utilizando projetor. 10/10 

3.1 e 4.1 2, 4 e 6 

Check-out: Palestra com gerente do site Marisa. 
Importância de se colocar na ótica do cliente 
Atividade: questionário sobre palestra. 
 
Aula expositiva utilizando projetor. 17/10 

1.1 e 4.2 1, 2 e 6 

Conceitos sobre campanhas com e-mail marketing e 
banner em portais 
 
Aula expositiva utilizando projetor. 24/10 
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Todas 1, 2, 4 e 6 

Introdução a ferramentas de marketing digital Google 
Google Analitycs e Google Adsense 
 
Aula expositiva utilizando projetor. 31/10 

Todas 1, 2, 4 e 6 

Ferramentas de marketing digital Google Adwords e 
Facebook (impulsionando fan-pages) 
 
Aula expositiva utilizando projetor. 07/11 

Todas 1, 2, 4 e 6 
Exercício de criação de campanha Google 
 
Aula expositiva utilizando projetor. 14/11 

Todas Todas Projeto Interdisciplinar 
21/11 a 12/12 

Todas Todas 
Entrega de atividades recuperação paralelas. 
Revisão de projetos interdisciplinares. 19/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

Exercícios práticos 
Participação em sala de aula 

Trabalho em equipe 

Domínio técnico 
Assiduidade 

Participação em sala de aula 
Disciplina 
Pontualidade nos prazos  

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

 

 
 
 
V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações voltados à 
redução da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho Observação de indícios de 
desmotivação 
Apresentação das oportunidades 

 Atendimento individualizado 
durante a execução de 
atividades, visando sanar 

 Apresentar critérios e 
bases tecnológicas 
utilizadas para cada 

 Todo material 
utilizado em sala de 
aula será autoral e 

Os temas de projetos 
interdisciplinares serão 
planejados junto ao Agosto 
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Setembro 
de trabalho do profissional de 
Multimídia 
Apresentação de como as 
atividades desenvolvidas em sala 
de aula são aplicadas na área de 
atuação do mercado de Multimídia 
   
 
 

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

avaliação. 
Apresentar os 
trabalhos 
individualmente, dando 
feedback sobre acertos 
e erros. 
  
  

as apresentações 
utilizadas em sala 
de aula serão 
publicados em e-
mails da sala, 
grupos de facebook 
e enviados aos 
representantes. 
  
  

corpo docente em 
reuniões de 
planejamento. 
Os acompanhamentos 
de alunos com 
dificuldades serão 
informados e 
acompanhados pela 
coordenação de curso 
e orientação 
educacional. 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

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

Livros: Planejamento de Marketing Digital – André Lima-Cardoso/Daniel O. Salvador/Roberto Simoniades 
– Editora Brasport (epub) 
Os 8 Ps do Marketing Digital – Conrado Adolpho – Editora Novatec 
A Revolução das Mídias Sociais: Estratégias de Marketing Digital para Você e Sua Empresa Terem 
Sucesso Nas Mídias Sociais – André Telles - Editora M. Books 
 
Sites: https://www.ecommercebrasil.com.br/    e  http://www.ebit.com.br/ 
 
Canal no youtube: https://www.youtube.com/user/ecommercebrasil  e   
https://www.youtube.com/user/ChlebaVideos 
 

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

Os professores deste componente irão integrar os conteúdos, fazendo referências aos conhecimentos de 
outros componentes e seus relações com o Marketing digital.  
Será desenvolvido um projeto interdisciplinar com o objetivo de por em prática os conhecimentos 
adquiridos, o tema será definido pelos professores na reunião de planejamento, . O qual este componente 
irá poder sugerir campanhas de marketing digital para o site. 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Os alunos com qualquer tipo de dificuldades serão acompanhados e atividades pontuais para sanar suas 
dificuldades serão propostas. 
Trabalhos após os prazos de entrega serão aceitos, com redução de menção, visando a compreensão e 
aplicação de todas as bases tecnológicas utilizadas. 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Adeilson Toledo Torres 

Assinatura:                                                                                        Data:  
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

 

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

                                                                                                                      Data: 11/08/2017  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
XI– Replanejamento 

https://www.ecommercebrasil.com.br/
http://www.ebit.com.br/
https://www.youtube.com/user/ecommercebrasil
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Plano de Curso nº    53      aprovado pela portaria Cetec nº      de  23   / 03  /2011 

ETEC CARAPICUÍBA 

Código:  Município: Carapicuíba - SP 

Eixo Tecnológico: Multimídia  

Habilitação Profissional: Técnico de Multimídia 

Qualificação:Técnica de Nível Médio de Assistente de Produção em Trabalho Multimídia 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 hs 

Professor: Eliani de Castro Boldrin 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 - Respeitar as diferenças individuais e regionais dos colaboradores no âmbito 
organizacional.  
 - Identificar o contexto de aplicação dos procedimentos na organização;  
 - Incentivar comportamentos éticos.  
 - Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável.  
 - Incentivar o diálogo e a interlocução. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 

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

 

Componente Curricular:      ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL                                                                                  Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

Analisar os Códigos de Defesa do 
Consumidor, da legislação trabalhista, 
do trabalho voluntário e das regras e 
regulamentos organizacionais.  
 
 
 
 
 Analisar procedimentos para a 
promoção da imagem organizacional.  
 
 
 
 
 
 
 Relacionar as técnicas e métodos de 
trabalho com os valores de 
cooperação, iniciativa e autonomia 
pessoal e organizacional.  
 
 
 

 
1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 

 
Interpretar a legislação trabalhista nas 
relações de trabalho. 
  
 Interpretar o Código de Defesa do 
Consumidor nas relações de consumo. 
  
 Identificar o papel da legislação no exercício 

do trabalho voluntário.  
 

 Identificar as regras e regulamentos nas 
práticas trabalhistas das organizações  
 
 Identificar o contexto de aplicação dos 
procedimentos na organização e adequá-los, 
considerando os critérios dos órgãos 
reguladores do setor de atuação.  
 
 
 Discernir ameaças que possam 
comprometer a organização.  
 
 

  
- Conceito do Código de Defesa do 
Consumidor. 
 
Fundamentos de Legislação Trabalhista e Legisl
Autônomo.  
 
 Normas e comportamento referentes aos regul
regulamentos organizacionais.  
 
 Imagem pessoal e institucional.  
 
 Definições de trabalho voluntário  
 Lei Federal 9.608/98;  
 Lei Estadual nº 10.335/99;  
 Deliberações CEETEPS Nº1 /2004.  
 
 Definições e técnicas de trabalho  
 Gestão de autonomia (atribuições e responsab
nsabilidades 
de liderança;  
 em equipe.  
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4. 
 
 
. 

 
 
 Analisar a importância da 
responsabilidade social e da 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão. 

 
 
2.3 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
4.1 
 
 
4.2 
 
 
4.3 
 
 
 
 

 
 Potencializar as oportunidades que 
impactem na imagem da organização e 
resultem em novas relações de negócios e 
parcerias. 
 
  
 Respeitar as diferenças individuais e 
regionais dos colaboradores no âmbito 
organizacional.  
 
 Identificar valores e encorajar as 
manifestações de diversidades culturais e 
sociais.  
 
Utilizar técnicas de aprimoramento das 
práticas de convivência com todos os 
envolvidos no processo de construção das 
relações profissionais e de consumo.  
 
 Identificar e respeitar as ações de promoção 

de direitos humanos. 
 

 Aplicar procedimentos de responsabilidade 
social e/ou sustentabilidade na área.  

 
 Utilizar noções e estratégias de economia 
criativa para agregar valor cultural às práticas 
de sustentabilidade.  

 
 

 
 
 
 Código de ética nas organizações  
 Públicas;  
 Privadas.  
 
 Cidadania, relações pessoais e do trabalho.  
 
 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, convençõe
Direitos Humanos no Brasil.  
 
 Economia criativa  
 Conceitos, estratégias e desenvolvimento.  
 
 Respeito à diversidade cultural e social.  
 
Responsabilidade social/sustentabilidade  
 Procedimentos para área de Multimídia 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:     Ética e Cidadania Organizacional                                                                                         Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Interpretar o Código de 
Defesa do Consumidor nas 
relações de consumo. 
  

 

Conceito do Código de Defesa 
do Consumidor 

 Utilização de vídeos, estudo de caso e 
pesquisa sobre a lei 

 
__24__ /  07_ a _04_ / _08_ 

Interpretar a legislação 
trabalhista nas relações de 
trabalho. 

 

Fundamentos de Legislação 
para o Autônomo 

Utilização de vídeos, estudo de caso e 
pesquisa sobre a lei 

 
__07 / __08 a __18_ / _08_ 

Interpretar a legislação 
trabalhista nas relações de 

trabalho 

Normas e comportamentos 
referentes aos regulamentos 

organizacionais 
Aula expositiva, vídeos e debate 

 
_21_ / _08_ a _31_ / _08_ 

Discernir ameaças que 
possam comprometer a 

organização 
Imagem pessoal e Institucional Aula expositiva, vídeos e dinâmicas 

 
_04_ / _09_ a _15_ / _09_ 

Identificar o papel da 
legislação no exercício do 

trabalho voluntário.  
 

Definições do Trabalho 
Voluntário. CEETEPS 

Apresentação dos grupos de pesquisa 
 

_18_ / _09  a _29_ / _09_ 
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Utilizar técnicas de 
aprimoramento das práticas 
de convivência com todos 
os envolvidos no processo 
de construção das relações 
profissionais e de consumo.  
 

 

Definições e Técnicas de 
trabalho 

Utilização de vídeos, estudo de caso  
 

_02_ / _10_ a _13_ / _10_ 

Respeitar as diferenças 
individuais e regionais dos 
colaboradores no âmbito 
organizacional.  

 

Código de ética nas 
organizações 

Aula expositiva, estudo de caso e exercícios 
 

_16_ / _10_ a _27_ / _10_ 

Identificar e respeitar as 
ações de promoção de 

direitos humanos. 
 

Cidadania e Declaração dos 
direitos humanos 

Utilização de vídeos, pesquisa e estudo de 
caso 

 
_30_ / _10_ a _10_ / _11_ 

Utilizar noções e estratégias 
de economia criativa para 
agregar valor cultural às 
práticas de sustentabilidade.  

 

Economia criativa e estratégias Pesquisa e apresentação dos grupos 
 

_13_ / _11_ a _27_ / _11_ 

Identificar valores e 
encorajar as manifestações 
de diversidades culturais e 
sociais.  

 

Respeito a diversidade e 
Sustentabilidade 

Aula expositiva, estudo de caso e exercícios 
 

_30_ / _11 a _15_ / _12_ 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Analisar o código de Defesa 
do consumidor. 
Regulamentos 
Organizacionais.  
 
 
Promover a imagem 
organizacional, com 
procedimentos adequados 
 
 
Ética nas relações de 
trabalho, valorizando a 
cooperação entre a equipe. 
 
 
 
 
Analisar a importância da 
responsabilidade social e da 

Pesquisa e apresentação escrita / 
oral 

 
 
Estudo de caso 
 
Observação direta 
 
Seminários 

Simulações Participação nas aulas. 
 
 
 
-Trabalhos em grupos e estudos de 
casos 
 

Atividades de pesquisas  

 

 
Apresentação de trabalhos 
 

 

Assimilação dos conteúdos 
desenvolvidos em aula. 
 
 
-Clareza nas respostas e 
organização das idéias.  
 
 
 
- Envolvimento com as atividades 
solicitadas  
 
 
 
 
Participação em trabalho em grupo. 
 

 

Quando o aluno faz as tarefas 
solicitadas. 
 
 
-Assertividade nos conceitos. 
 
 
-Clareza e objetividade nas 
análises e soluções. Disciplina e 
ordem nos trabalhos e exercícios 
apresentados. 
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sustentabilidade  
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 
Atividade de 
apresentação e 
integração      

 Organização de 
material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem   

Agosto 

        

 Reunião do curso com 
coordenação 
atualizando os 
resultados e faltas de 
alunos 

Setembro 

  

 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   

Outubro   
 
       

Reunião do curso com 
coordenação 
atualizando os 
resultados e faltas de 
alunos 

Novembro 
  
 
 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas 

Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

  Organização de 

material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem 

 
Dezembro 

  
 
         



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

Vídeos para estudo de caso, reportagens com acontecimentos reais. Filmes com histórias 
verídicas. Livro: COMPLEXIDADE E ÉTICA. Eccos revista científica. 
 
 

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

 
Apresentação de Seminários; Debates; Roda de conversa e Estudo de Caso 
 
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 constatada. 

Através de constante Feedback após a entrega ou apresentação de trabalhos, e solicitando 
correção dos mesmos. 

 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Eliani de Castro Boldrin 

 

Assinatura:     
                                                                                    Data: 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

 

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

                                                                                                                      Data: 11/08/2017  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento 
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