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Código: 59 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 
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Componente Curricular: História da Arte e da Cultura  

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Silvia de Souza Queiroz 

 

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

 
• Produzir imagens fotográficas para diversos segmentos da fotografia.  

• Produzir imagens em estúdio.  

• Interpretar e elaborar projetos fotográficos.  

• Adequar instalações, equipamentos, materiais e instrumentos para produção fotográfica.  

• Participar e supervisionar equipes de produção fotográfica.  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

Componente Curricular:  História da Arte e da Cultura                                                                                                                 Módulo: 1º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Identificar informações sobre 
estilos artísticos que contribuam de forma 
criativa na construção da imagem 
fotográfica.  
  

  

2. Identificar, no contexto 
contemporâneo, manifestações artísticas e 
culturais que possibilitem o enriquecimento 
da prática fotográfica.  
  

3. Interpretar informações sobre o 
contexto artístico na história, analisando 
sua evolução e as características gerais 
das manifestações artísticas.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Selecionar características de estilos artísticos 
que contribuam como fonte de informação para o 
enriquecimento da prática fotográfica.  
  

2.1 Pesquisar informações sobre a história da 
arte e sobre o surgimento dos processos 
fotográficos.  
  

  

3.1 Selecionar referências artísticas e sua 
contribuição dentro de seu contexto histórico, 
para o enriquecimento da prática fotográfica.  

  
 
 
 
 

 

 1. Conceito de cultura visual   

2. O homem como criador de  

imagens   

3. As diferentes formas de expressão 
humana através da imagem: o desenho;  
• a pintura; a escultura: a arquitetura; a 

fotografia; as artes gráficas   

4. A produção imagética do homem nos 
referidos contextos histórico internacional e 
as relações com o contexto histórico 
brasileiro:  

• introdução:  

o primeiros registros (Pré-História)  

• Antiguidade: o Egito, Grécia, Roma  

• Idade Média:  

o Bizantino, Românico e Gótico  

• Idade Moderna:  

o Renascimento,  Maneirismo, 

Barroco e  

Rococó  

• Idade Contemporânea:  

Neoclássico, Realismo, Impressionismo e 

Pós-Impressionismo  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  História da Arte e da Cultura                                                                                            Módulo: 1 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1 Selecionar características 
de estilos artísticos que 
contribuam como fonte de 
informação para o 
enriquecimento da prática 
fotográfica.  

1. Conceito de cultura visual   

4. O homem como criador de  

imagens   

Avaliação diagnóstica, apresentação do 
componente, bases tecnológicas e relação com as 
competências a serem desenvolvidas. Formas 
avaliativas. 

 
26/07 a 02/08 

2.1 Pesquisar informações 
sobre a história da arte e 
sobre o surgimento dos 
processos fotográficos.  

• As diferentes formas de 

expressão humana através da 

imagem: o desenho; a pintura; 

a escultura: a arquitetura; a 

fotografia; as artes gráficas   

 

Aula expositiva – Gráfico Histórico da Arte 02/07  a 09/08 

3.1 Selecionar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico, para o 
enriquecimento da prática 
fotográfica.  

primeiros registros (PréHistória)  

Antiguidade: 
Aula expositiva – Gráfico Histórico da Arte até 
Impressionismo. 

09/08 a 16/08 

 

• Egito, Grécia, Roma  

• Idade Média:  

 

Apresentação de pesquisa proposta em aula 
anterior por alunos – recuperação contínua. 
Aula expositiva ilustrada: slides arte primitiva 
antiguidade clássica – Gráfico Histórico da Arte. 

16/08 a 23 /08    

 
o Bizantino, Românico e 

Gótico 
Aula expositiva ilustrada: slides até Idade Média. 
Filme recomendado: “O Nome da Rosa” 

23 / 08 a 30 / 08 
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Período Gótico – 
arquitetura/escultura, pintura 

Apresentação de pesquisa proposta em aula 
anterior por alunos – recup. cont.. Aula expositiva 
ilustrada: slides. Filme recomendado: “Irmão Sol 
Irmã Lua” 

30 / 08 a 06/09 

 Renascimento,  Maneirismo. 

Apresentação de pesquisa proposta em aula 
anterior por alunos - recup. cont Aula expositiva 
ilustrada: slides. Elementos de Estilo. Filmes 
Propostos: “Romeu e Julieta”, “Hamlet”, “A Megera 
Domada”, “Agonia e Êxtase”. 

06 / 09 a 13 / 09 

 
Barroco e Rococó  

 

Aula expositiva ilustrada: slides. Elementos de 

Estilo – arte e sociedade. Filme sugerido: 

“Amadeus”, “Moça com Brinco de Pérolas”, “Maria 
Antonieta” e “Les Miserables”. 

 
13 / 09 a 20 / 09 

 

 
Barroco e Rococó  

 
Sessão de cinema interdisciplinar com debate – 
professores envolvidos. 

 
20 / 09 a 27/09 

 

 

Barroco e Rococó no Brasil e 

colônias espanholas. 

 

Aula expositiva ilustrada: slides. Análise das 
colônias católicas e protestantes – arte e política. 
Filmes sugeridos: “Carlota Joaquina”, “Maria 
Antonieta” e “Amadeus” 

 
27/ 09 a 04 / 10 

 

 
• Idade Contemporânea:  

Neoclássico, Romantismo, 
Realismo, Paisagismo 

Apresentação de pesquisa proposta em aula 
anterior por alunos - recup. cont . Aula expositiva 
ilustrada: slides. 

 
04 / 10 a 11 / 10 

 

 

Impressionismo e Pós-

Impressionismo.  

 

Aula expositiva ilustrada: slides. Pesquisa: 
elementos de estilo.  

 
11 / 10 a 18/10 

 

 

Impressionismo, Pontilhismo, 

Pós-Impressionismo.  

 

Pesquisa: elementos de estilo. Filme proposto: 
“Camile Claudel” e “Sonhos de Akira Kurosawa” 

 
18 / 10 a 25 / 10 

 

 
A produção imagética do homem 
nos referidos contextos histórico 

Pesquisa: elementos de estilo. Projeto de foto 
temática contextualizada. 

25/ 10 a 01/11 
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A produção imagética do homem 
nos referidos contextos histórico 

Elaboração, execução da foto temática -  
elementos de estilo.  

01/11 a 08/11 

  feriado 

 
08/11 a 15/11 

feriado 

 
A produção imagética do homem 
nos referidos contextos histórico 

Elaboração, execução da foto temática -  
elementos de estilo. 

 
22/11 a 28/11 

 
A produção imagética do homem 
nos referidos contextos histórico 

Exposição e arguição sobre a foto temática  
 

28/11 a 05/12 

 
A produção imagética do homem 
nos referidos contextos histórico 

Reconsiderações, revisões, auto avaliação e 
recuperação.  

05/12 a 12/12 

 
A produção imagética do homem 
nos referidos contextos histórico 

Sessão de cinema interdisciplinar com debate – 
professores envolvidos.  

12/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Identificar informações 

sobre estilos artísticos que 

contribuam de forma criativa na 

construção da imagem 

fotográfica.   

  

2. Identificar, no contexto 
contemporâneo, manifestações 
artísticas e culturais que 
possibilitem o enriquecimento 
da prática fotográfica.  
  

3. Interpretar informações 
sobre o contexto artístico na 
história, analisando sua 
evolução e as características 
gerais das manifestações 
artísticas.    

• Pesquisa e apresentação oral e 
ilustrativa dos temas propostos em 
aulas anteriores. 

• Relatório de trabalho de campo: 
apresentação fotográfica de 
elementos de estilos retomados no 
contexto atual e visitas a centros 
culturais e museus. 

• Observação direta / participação: 
presença e interatividade. 

• Trabalho de elaboração de layout 
contextualizado em estilo proposto 
e montagem de exposição.  

• Autoavaliação 
 

• Apresentação oral e ilustrativa dos 
temas propostos em aulas 
anteriores. 

• Apresentação de relatório de filmes 
e trabalhos de campo: visitas a 
museus e registro fotográfico de 
elementos de estilos no contexto 
atual.   

• Pertinência nas observações e 
colocações em aula.  

• Apresentação e Exposição das 
fotos contextualizadas em época 
de modo assertivo. 

 
 

Quantidade e qualidade de pesquisas 
realizadas. 
Realização de atividades extras, visitas 
a museus, centros culturais, filmes 
assistidos e qualidade dos relatórios 
entregues 
 
Participação em aula com colocações 
pertinentes e contributivas.  
 
Percentual de presença em aula. 
 
Qualidade da apresentação e 
exposição: legibilidade e assertividade, 
comunicabilidade. 
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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 

Projeto “Sou cinéfilo” 

Por meio da avaliação 
diagnóstica, propor aos alunos 
filmes contextualizados dos 
períodos em lacuna e relatório 
dos mesmos.    

Os filmes propostos já 
estão providenciados 
e disponibilizados na 
biblioteca. 

 Reunião de 
Planejamento 

agosto  

 Projeto “Conhecer 
meu patrimônio”: 
propostas de visitas 
e atividades culturais 
na cidade e região   

 Propor Aluno Monitor 
para auxiliar nas 
pesquisas imagéticas 
nas aulas e colegas 
com baixo 
desempenho. 

 Pesquisa de sites, 
exposições, eventos 
p/a propostas de 
atividades e imagens 
p/a inserir nos slides.   

setembro 
 Visita ao MASP – 
Exposição Toulouse 
Lautrec      

Sessão de cinema 
Moça com Brincos de 
Pérolas” observações 
e análises pelos 
professores 
envolvidos.   

outubro   
 
 

 Propor aos alunos colóquios 
contextualizados nos períodos 
em lacuna e relatório dos 
mesmos. 

Apresentação das 
pesquisas de campo 
feitas pelos alunos 

 Pesquisa de sites, 
exposições, eventos 
p/a propostas de 
atividades e imagens 
p/a inserir nos slides  Reunião de curso 

novembro 
  
   

Elaboração de fotos 
temáticas e Exposição    



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 nas dependências da 
Etec. 

dezembro 
  
 
    

 Sessão de cinema 
com 
filme interdisciplinar – 
com observações e 
análises feitas pelos 
professores 
envolvidos.  

 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) 

 

Sites de arte e artistas, filmes selecionados e livros de História da Arte existentes na Biblioteca e 
outros, citados na Apostila de História da Arte. 
Descobrindo a História da Arte. PROENÇA, Graça 

TIRAPELI, Percival. Arte Brasileira: Arte Popular. TIRAPELI, Percival. 

BARDI, Pietro Maria – Pequena História da Arte 

 

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

Visitas técnicas a museus e centros culturais: Masp – Toulouse Lautrec – em setembro 
Elaboração de fotos temáticas e Exposição.  
 
 
 

 

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

As aulas iniciam-se com a avaliação diagnóstica. Aos alunos que apresentarem lacunas serão 
propostas atividades de campo, de pesquisa e de filmes que abordem os assuntos em questão, 
seguido de relatório, que pode ser conjunto, estimulando a análise e discussão conjunta. As 
orientações de pesquisa serão mais extensas, abrangendo conhecimentos que já deveriam ser 
dominados. Havendo o aluno monitor, este poderá auxiliar esses alunos com observações e 
orientações cabíveis. 

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Silvia de Souza Queiroz 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 
 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Trabalho Docente - 2017 
 

Ensino Técnico 

 
 

 

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

Etec: Escola Técnica Estadual de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Auxiliar Fotográfico 
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Componente Curricular: Prática Fotográfica I 

Módulo: 1o Módulo Carga Horária Semanal: 2,5HA 

Professor: Michel Garcia Will 

 

 

1. Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional que justificam o 

desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular: 

Atribuições / Responsabilidades: 

 

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

● Produzir imagens utilizando câmeras digitais e analógicas; 
 

Áreas de atividade: 
 

● Criar a imagem fotográfica: 
○  Visualizar a imagem fotográfica. 

○  Compor a imagem. 

○  Modular a luz. 
○  Criar cenas para fotografar. 

○  Decidir o momento do ato fotográfico. 
 

● Finalizar o produto imagético: 
○  Editar imagens. 

○  Tratar e manipular imagens digitais. 
 

● Operar equipamento específicos da fotografia: 

○  Operar câmera fotográfica e seus acessórios. 
○  Operar equipamentos digitais. 
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○  Calibrar equipamentos. 

○  Operar equipamentos de medição e calibração. 

○  Operar softwares de tratamento de imagens. 
 

● Pesquisar temas, procedimentos e materiais fotográficos: 
○  Testar técnicas fotográficas. 

○  Testar equipamentos e acessórios. 
○  Estudar fontes e referências fotográficas. 

○  Pesquisar tendências da fotografia contemporânea. 
○  Pesquisar novas tecnologias da área Fotográfica. 

 

● Apresentação do produto fotográfico: 
○  Apresentar trabalhos fotográficos. 

 
● Demonstrar competências pessoais: 

○  Demonstrar criatividade. 
○  Seguir cronogramas. 

○  Comunicar-se com clareza e precisão técnica. 
○  Lidar com imprevistos de forma pró-ativa. 

○  Desenvolver capacidade de síntese. 

○  Desenvolver perspicácia. 
○  Demonstrar persistência. 

○  Adequar limitações econômicas. 
○  Demonstrar pontualidade. 
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2. Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componentes Curricular 

Componente Curricular: Prática Fotográfica I 

Módulo: 1o Módulo 

 

Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

1. Identificar os princípios físicos e 

químicos da linguagem fotográfica para 
o enriquecimento da prática fotográfica 

digital. 
 

2. Identificar tecnologias e materiais 
empregados na linguagem fotográfica. 

 
3. Detectar os diferentes materiais, 

suportes, equipamentos e acessórios 

utilizados na prática da fotografia. 
 

4. Identificar os detalhes do 
funcionamento dos diferentes 

equipamentos e acessórios fotográficos. 
 

5. Detectar as características do 
equipamento fotográfico digital. 

1. Selecionar os princípios da linguagem 

fotográfica e utilizá-los na prática 
fotográfica. 

 
2. Operar e manipular o equipamento 

fotográfico. 
 

3. Aplicar normas de utilização do 
equipamento fotográfico. 

 

4.1. Fazer leituras em equipamentos 
que medem a luz refletida. 

 
4.2. Utilizar técnicas de fotometria. 

 
4.3. Manipular os elementos da câmera 

fotográfica em função da fotometria. 
 

4.4. Utilizar diafragma, obturador e ISO 

em conjunto para controlar a exposição 
à luz. 

 
4.5. Utilizar o diafragma para controlar 

a profundidade de campo. 
 

4.6. Utilizar o obturador para conseguir 
efeitos específicos na imagem. 

 

5.1. Utilizar os recursos compositivos e 

1. Natureza da luz: conceitos e 

fundamentos. 
 

2. Óptica e formação da 
imagem:conceitos e fundamentos. 

 
3. Elementos da câmera 

fotográfica:conceitos e 
fundamentos;corpo; obturador; 

objetivas;diafragma; filme; ISO; CCD; 

CMOS; Foveon 
 

4. Acessórios para câmera 
Fotográfica: flash; disparador 

remoto;sapata para cabo de 
sincronismo; grip; parasol; filtros. 

 
5. Tipos e características de 

câmeras fotográficas:compactas; reflex; 

médio formato; grande formato. 
 

6. Câmeras digitais: conceitos; 
 Fundamentos; características. 

 
7. Elementos específicos da câmera 

digital: sensores; cartões de memória; 
baterias. 

 

8. Tipos e características de objetivas: 
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plásticos próprios da linguagem 

fotográfica. 

 
5.2. Traduzir a imagem fotográfica em 

parâmetros de captura. 
 

5.3. Produzir imagens fotográficas 
explorando as potencialidades técnicas e 

expressivas da linguagem 
fotográfica. 

 

5.4. Utilizar os recursos da câmera 
fotográfica para conseguir o resultado 

esperado na imagem fotográfica. 
 

normal; grande angular; tele-objetiva; 

macro; distância focal; ângulo de visão; 

perspectiva; luminosidade; qualidade 
óptica 

 
9. Fotômetro de luz refletida: conceitos 

e fundamentos; técnicas de fotometria. 
 

10. White Balance: conceitos básicos de 
balanceamento da luz 

branca. 

 
11. Cor, espectro eletromagnético e 

temperatura de cor: conceitos básicos. 
 

12. Normas de utilização do 
equipamento 

 
13. Prática fotográfica – fluxo de 

trabalho 
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3 - Procedimentos Didáticos e Cronograma de Desenvolvimento: 

Componente Curricular: Prática Fotográfica I 

Módulo: 1o Módulo 

 

 

Habilidade Bases Técnológica Procedimento Didático Cronograma / Dia e Mês 

Semana da Fotografia 24/07 a 03/08 

3. Aplicar normas de 

utilização do equipamento 
fotográfico. 

12. Normas de utilização do 

equipamento 

Aulas expositivas. 07/08 a 18/08 

1. Selecionar os princípios da 

linguagem fotográfica e 
utilizá-los na prática 

fotográfica. 

1. Natureza da luz: conceitos 

e fundamentos. 
2. Óptica e formação da 

imagem:conceitos e 

fundamentos. 
 

11. Cor, espectro 
eletromagnético e 

temperatura de cor: 
conceitos básicos. 

 
10. White Balance: conceitos 

básicos de balanceamento da 

luz 
Branca. 

 
3. Elementos da câmera 

fotográfica:conceitos e 
fundamentos;corpo; 

obturador; 
objetivas;diafragma; filme; 

ISO; CCD; CMOS; Foveon. 

Aulas expositivas, atividades 

práticas. 

07/08 a 15/09 
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5. Tipos e características de 

câmeras 
fotográficas:compactas; 

reflex; médio formato; 
grande formato. 

 
6. Câmeras digitais: 

conceitos; Fundamentos; 
características. 

 

8. Tipos e características de 
objetivas: normal; grande 

angular; tele-objetiva; 
macro; distância focal; 

ângulo de visão; perspectiva; 
luminosidade; qualidade 

óptica 

2. Operar e manipular o 
equipamento fotográfico. 

3. Elementos da câmera 
fotográfica:conceitos e 

fundamentos;corpo; 
obturador; 

objetivas;diafragma; filme; 

ISO; CCD; CMOS; Foveon. 
 

7. Elementos específicos da 
câmera digital: sensores; 

cartões de memória; 
baterias. 

 
8. Tipos e características de 

objetivas: normal; grande 

angular; tele-objetiva; 
macro; distância focal; 

ângulo de visão; perspectiva; 

Aulas expositivas, atividades 
práticas. 

18/09 a 06/10 
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luminosidade; qualidade 

óptica 

4.1. Fazer leituras em 
equipamentos que medem a 

luz refletida. 

4.3. Manipular os elementos 
da câmera fotográfica em 

função da fotometria. 
4.4. Utilizar diafragma, 

obturador e ISO em conjunto 
para controlar a exposição à 

luz. 
4.2. Utilizar técnicas de 

fotometria. 

9. Fotômetro de luz refletida: 
conceitos e fundamentos; 

técnicas de fotometria. 

Aulas expositivas, atividades 
práticas. 

09/10 a 27/10 

4.5. Utilizar o diafragma para 
controlar a profundidade de 

campo. 

4.6. Utilizar o obturador para 
conseguir efeitos específicos 

na imagem. 

2. Óptica e formação da 
imagem:conceitos e 

fundamentos. 

 
3. Elementos da câmera 

fotográfica:conceitos e 
fundamentos;corpo; 

obturador; 
objetivas;diafragma; filme; 

ISO; CCD; CMOS; Foveon 

Aulas expositivas, atividades 
práticas. 

30/10 a 17/11 

5.1. Utilizar os recursos 
compositivos e plásticos 

próprios da linguagem 
fotográfica. 

5.2. Traduzir a imagem 

fotográfica em parâmetros de 
captura. 

13. Prática fotográfica – fluxo 
de trabalho 

Aulas expositivas, atividades 
práticas, Projeto 

Interdisciplinar (orientação da 
prática fotográfica externa / 

acompanhamento na pré-

produção e durante a 
produção das imagens/ 

edição e finalização da 
produção externa de 

20/11 a 08/12 
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imagens.) 

5.3. Produzir imagens 

fotográficas explorando as 
potencialidades técnicas e 

expressivas da linguagem 

fotográfica. 
5.4. Utilizar os recursos da 

câmera fotográfica para 
conseguir o resultado 

esperado na imagem 
fotográfica. 

13. Prática fotográfica – fluxo 

de trabalho 

Atividades práticas. 11/12 a 20/12 
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4 - Plano de Avaliação por Competencias: 

 

Competencia  Instrumentos e 

procedimentos de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de 

Desempenho 

1. Identificar os princípios 

físicos e químicos da 
linguagem fotográfica para o 

enriquecimento da prática 

fotográfica digital. 

Portfólio de práticas 

fotográficas. 

Cumprimento de prazos, 

Resolução de problemas, 
organização. 

Entrega nos prazos 

estipulados, enfrentar os 
desafios das práticas 

fotográficas utilizando 

conhecimento técnico para 
resolução de problemas, 

apresentar material 
produzido organizado. 

2. Identificar tecnologias e 

materiais empregados na 
linguagem fotográfica. 

Projeto Interdisciplinar. Cumprimento de prazos, 

Resolução de problemas, 
organização.  

Entrega nos prazos 

estipulados, enfrentar os 
desafios das práticas 

fotográficas utilizando 
conhecimento técnico para 

resolução de problemas, 
apresentar material 

produzido organizado. 

3. Detectar os diferentes 
materiais, suportes, 

equipamentos e acessórios 

utilizados na prática da 
fotografia. 

Portfólio de práticas 
fotográficas. 

Cumprimento de prazos, 
Resolução de problemas, 

organização. 

Entrega nos prazos 
estipulados, enfrentar os 

desafios das práticas 

fotográficas utilizando 
conhecimento técnico para 

resolução de problemas, 
apresentar material 

produzido organizado. 

4. Identificar os detalhes do 
funcionamento dos diferentes 

equipamentos e acessórios 

Portfólio de práticas 
fotográficas. 

Cumprimento de prazos, 
Resolução de problemas, 

organização. 

Entrega nos prazos 
estipulados, enfrentar os 

desafios das práticas 
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fotográficos. fotográficas utilizando 

conhecimento técnico para 

resolução de problemas, 
apresentar material 

produzido organizado. 

5. Detectar as características 
do 

equipamento fotográfico 
digital. 

Portfólio de práticas 
fotográficas.. 

Cumprimento de prazos, 
Resolução de problemas, 

organização. 

Entrega nos prazos 
estipulados, enfrentar os 

desafios das práticas 
fotográficas utilizando 

conhecimento técnico para 
resolução de problemas, 

apresentar material 
produzido organizado. 
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5 - Plano de Atividades Docente 

 

Atividades 

Previstas 

Projetos e ações 

voltadas para à 
redução da 

evasão escolar. 

Atendimento de 

estudantes por 
meio de ações ou 

projetos 

voltados à 
superação de 

defasagens de 
aprendizado ou 

Progressão 
Parcial.  

Preparo e 

correções de 
avaliações. 

Preparo de 

material 
didático. 

Participação em 

reuniões com o 
Coordenador do 

Curso e/ou 

reuniões 
previstas no 

Calendário 
Escolar. 

Julho Semana de 

recepção aos 
estudantes 

ingressantes - 
Semana da 

Fotografia 

 Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 

referências e 
bibliografias.  

22/07 - Reunião 

Pedagógica e de 
Planejamento do 

semestre. 

Agosto Informar à 

coordenação do 
curso os 

estudantes que 
não estão 

frequentando às 
aulas para contato. 

Plantão de 

dúvidas: 24/08 das 
13h30 às 15h30. 

Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 

bibliografias.  

 

Setembro Informar à 
coordenação do 

curso os 
estudantes que 

não estão 

Recuperação 
paralela para 

estudantes com 
defasagens de 

aprendizagem. 

Avaliação de 
portfólios. 

Preparação de 
apresentações 

digitais, 
sequências de 

vídeos sobre temas 
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frequentando às 

aulas para contato. 

da aula, seleção de 

referências e 

bibliografias.  

Outubro Informar à 

coordenação do 

curso os 
estudantes que 

não estão 
frequentando às 

aulas para contato. 

Plantão de 

dúvidas: 26/10 das 

13h30 às 15h30. 

Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 

digitais, 
sequências de 

vídeos sobre temas 
da aula, seleção de 

referências e 
bibliografias.  

07/10 - Conselho 

de Classe 

Intermediário. 
 

21/10 - Reunião 
Pedagógica 

Novembro Informar à 

coordenação do 
curso os 

estudantes que 
não estão 

frequentando às 

aulas para contato. 

Recuperação 

paralela para 
estudantes com 

defasagens de 
aprendizagem. 

Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 

referências e 
bibliografias.  

 

Dezembro Informar à 

coordenação do 
curso os 

estudantes que 
não estão 

frequentando às 
aulas para contato. 

Plantão de 

dúvidas: 07/12 das 
13h30 às 15h30.] 

 
Recuperação 

paralela para 
estudantes com 

defasagens de 
aprendizagem. 

Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 

bibliografias.  

20/12 - Reunião de 

Planejamento; 
21/12 - Reunião de 

Planejamento 
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6 - Material de Apoio Didático ao Estudantes (inclusive bibliografia) 

● Hedgecoe, John. O Novo Manual de Fotografia - o Guia Completo Para Todos Os Formatos. Senac São Paulo: São 
Paulo, 2016, 4ª Ed.  

● Canon College. Entendendo câmeras e lentes. Canon: São Paulo, 2015. 
● Trigo, Thales. Equipamento Fotográfico: Teoria e Prática. Senac São Paulo: São Paulo, 2014. 

● Nikon. D90 - Manual do Usuário. Nikon: São Paulo. 2008. 

 

7 - Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extras 

● Projeto Interdisciplinar do 1o Módulo de Processos Fotográficos: orientação da produção de imagens externas, 

acompanhamento da pré- produção e produção das imagens externas, edição e finalização das imagens externas. 
● Tema: Retratos 

● Cronograma: a ser definido na reunião do final do mês de agosto. 

● Previsão de início: pós Conselho Intermediário. 

 

 

8 - Estratégias de recuperação contínua. 

● Oferecer Plantões de Dúvidas - 24/08, 26/10 e 07/12 das 13h30 às 15h30.  
● Fazer acompanhamento individual na produção de imagens, propondo sempre que necessário atividades extras que 

mobilizem o conjunto de competências e habilidades em questão. 
● Organizar materiais de apoio como vídeos, textos, curiosidades e disponibilizar nos canais de comunicação com a 

turma. 

 

9 - Identificação 

Nome do professor: Michel Garcia Will 

Data: 11/08/2017 

 
Assinatura: 
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10 - Parecer do Coordenador do Curso 

X – Parecer do Coordenador de Curso: Consta no Plano de trabalho docente as competências, habilidades e bases 

tecnológicas definidas para o componente curricular 

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 

 

____________________________________ 

Data e ciência do Coordenador Pedagógico     

 

 
 

 

11 - Replanejamento: 
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Unidade do Ensino Médio e Técnico - CETEC 

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

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Etec: Escola Técnica de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar Fotográfico 

Componente Curricular: Prática em Laboratório em Preto e Branco 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Michela Brigida  

 

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

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

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

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

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

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

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

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
 

Fotografia analógica P & B:  
 prática;   
 equipamentos;   
 materiais 

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

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

  efeito da revelação sobre o   filme e 
suas variações;  

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

 tira de teste de exposição 
 
Equipamento de ampliação:  

 funções;   
 regulagens;   
 objetivas; 
 produção de cópias   

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

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

 diferentes contrastes numa   mesma 
fotografia (queima e proteção);  

 vinhetas;   
 viragem sépia 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
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Componente Curricular: Prática em Laboratório em Preto e Branco                                                                                            Módulo: 1º 
 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* * Aula Inaugural no auditório 
24/07 

 

* 
 

* 
 

Semana de recepção aos alunos com 
palestras temáticas 
 

 
31/07 a 01/08 

Manipular os equipamentos 
e materiais de revelação, 
cópia e ampliação P & B de 
maneira adequada. 

 

Fotografia analógica P & B:  
 prática;   
 equipamentos;   
 materiais 

 
  

Apresentação das Bases Tecnológicas do 
componente e dos materiais necessários para 
o trabalho em laboratório (EPI) 

 
02/08 a 04/08 

* * 

Apresentação das Bases Tecnológicas do 
componente e dos materiais necessários para 
o trabalho em laboratório (EPI) 
 

 
07/08 
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Manipular superfícies 
fotossensíveis otimizando 
seu uso na obtenção do 
resultado desejado 

 

Fotografia analógica P & B:  
 prática;   
 equipamentos;   
 materiais 

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

 

Aula de História da Fotografia 
USO DE PROJETOR NO LAB PB OU 
OUTRA SALA DE AULA COM CORTINA 
Apresentação dos materiais necessários para 
o trabalho em laboratório (EPI) 
PREPARAÇÃO PARA ATIVIDADE COM 
FOTOGRAMA 

 
14/08 
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Manipular os equipamentos 
e materiais de revelação, 
cópia e ampliação P & B de 
maneira adequada 
 

Fotografia analógica P & B:  
 prática;   
 equipamentos;   
 materiais 

 
  

ATIVIDADE AVALIATIVA 1: Oficina de 
fotograma I 
 
 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE AVALIATIVA 1 
Preparação para oficina de Pin hole 1 e 2: 
distribuição lista de materiais necessários 
para as oficinas, as quais acontecerão em 
04/09 e 02/10 
 
 
Oficina de Pinhole 1 / visor Pinhole  
 
A partir do visor feito na aula de 04/09 
Aula de Foco e Distância Focal 
 
 
ATIVIDADE AVALIATIVA 2: Montagem de 
exposição coletiva com os fotogramas 
realizados 
 

 
21 / 08 a 18 / 09 

 
Todas as habilidades 
trabalhadas nas aulas do 1º 
trimestre. 
 

 
 

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

 
 

Fechamento de menções (entrega de 
resultados intermediários para a Secretaria 
Acadêmica em 03/10) 
 
Recuperação Paralela  
 

 
25 / 09 
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Realizar cópias e 
ampliações fotográficas a 
partir do negativo em P&B. 

 
 
 

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

 
 

Manipular os equipamentos 
e materiais de revelação, 
cópia e ampliação P & B de 
maneira adequada. 
 
 
Revelar filmes fotográficos P 
& B observando as 

  
  
  
 Revelação de negativos P & 

B: 
   princípios químicos;  

  efeito da revelação sobre o 
  filme e suas variações;  

  processos de revelação;  
   cuidados com o negativo  

 
Exposição e revelação:   

 tira de teste de exposição 
 
Equipamento de ampliação:  

 funções;   
 regulagens;   
 objetivas; 
 produção de cópias   

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

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

 diferentes contrastes numa 
 mesma fotografia (queima e 
proteção);  

 vinhetas;   
  viragem sépia 
  
  
  

ATIVIDADE AVALIATIVA 3: Oficina de 
Pinhole 1 / câmera de orifício 
 
 
Recorte de papéis fotográficosamento de 
câmeras Pinhole  
 
Orientações a respeito de fotografia P&B 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – negativos em pape 
 
 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – negativos em 
papel 
 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – positivos em papel 
 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – positivos em papel  
 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
Preparo para Oficina 3: pin hole com caixa de 

 
02/10 a 30/10 
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ATIVIDADE AVALIATIVA 4:  construção de 
pin holes com caixa de fósforos 
Carregamento das câmeras 
 
 
Preparação dos químicos para revelação de 
filmes  
Treino com espirais 
 
Revelação de filmes fotográficos 
 
Realização de Contato 
 
Realização de Tiras de teste e ampliações 
Fotográficas 
 
Avaliação final 
entrega de trabalhos realizados no 2º 
Trimestre, a saber: filme revelado e contato 
fotográfico (trabalho em grupo) e ampliações 
fotográficas (trabalhos individuais)  
 
Recuperação Paralela  
 
Fechamento das menções (entrega dos 
Resultados Finais para a Secretaria em 
15/12) 
 
Na avaliação, serão considerados, na 
avaliação, os trabalhos interdisciplinares 
 

06/10 a 04/12 
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* * 
FEIRA TECNOLÓGICA DE 
APRESENTAÇÃO DE TCCs 
 

 
11/12 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

AVALIAÇÃO 1 
Interpretar os fundamentos 
da revelação e reprodução 
fotográfica Preto & Branco (P 
& B) e aplicá-los. 
 
Interpretar os resultados 
práticos obtidos no 
laboratório fotográfico ao 
experimentar diferentes 
materiais, equipamentos e 
procedimentos durante o 
processo de revelação e 
ampliação fotográfica P & B. 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Identificar as características 
dos equipamentos e 
materiais envolvidos no 

AVALIAÇÃO 1 
Realização de Fotograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2  
PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS 
DE VISOR E CÂMERA PIN HOLE  
Apresentação do resultado da 
oficina de Visor Pin Hole.e Câmera 
Pin Hole 

AVALIAÇÃO 1 
Participação nas aulas de preparo 
e nas oficina de fotograma  
Apresentação dos materiais 
necessários solicitados. 
Presença em sala de aula 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2   
Participação nas oficinas. 
Apresentação dos materiais 
necessários solicitados. 
Presença em sala de aula 
 
 

AVALIAÇÃO 1  
Apresentação de fotograma 
contendo imagem criada a partir de 
reflexão proporcionadas pelas 
aulas 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Apresentação de um visor pin hole 
e de uma câmera de orifício feitos 
de acordo com as orientações 
dadas em sala de aula. 
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processo de revelação e 
ampliação. 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Interpretar os resultados 
práticos obtidos no 
laboratório fotográfico ao 
experimentar diferentes 
materiais, equipamentos e 
procedimentos durante o 
processo de revelação e 
ampliação fotográfica P & B. 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Identificar as características 
dos equipamentos e 
materiais envolvidos no 
processo de revelação e 
ampliação. 

 
 

 
AVALIAÇÃO 3 – FOTOS COM 
PINHOLE (16/09) 
Apresentação das câmeras 
fotografias feitas com lata 
produzidas e das imagens obtidas 
com elas. 

 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 (25/11) – 
IMAGENS COM CÂMERAS PIN 
HOLE DE FILME 
Observação da docente a respeito 
de trabalhos em grupo entregues 
no 3º trimestre: filmes revelados, 
contatos, tiras de teste e cópias 
produzidas 

 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Uso correto dos equipamentos para 
conseguir produzir imagens a partir 
de latas.  
Uso de tempo de exposição 
adequado de acordo com a luz do 
dia. 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Uso correto dos químicos e dos 
tempos de revelação.  
Organização no trabalho. 
Imagens com atributos visualmente 
atraentes, considerando a 
fotografia em Preto e Branco e o 
uso de fotografia experimental 

 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Apresentação de fotos que 
demonstrem a eficiência da câmera 
construída com lata ou caixa. 
Apresentação de imagens 
adequadas à linguagem produzida 
com o equipamento usado (uma 
lata não pode produzir fotos com 
muitos detalhes finos, por 
exemplo). 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Apresentação de um conjunto de 
fotos que demonstre a escolha 
consciente da linguagem em Preto 
e Branco. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a 
alunos por meio de 
ações e/ou projetos 

voltados à 
superação de 
defasagens de 

aprendizado ou em 
processo de 

Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de material 
didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário Escolar 

      

Julho 

Semana de Recepção  
 

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

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas 
Reunião de Curso e 

Pedagógica 

Agosto 

 
    

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas 
 

Setembro 
Primavera do Saber 

Recuperação 
Paralela 

Avaliações feitas em 
conjunto com os 

alunos 

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas   

Outubro 
  
 
     

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas  Reunião Pedagógica 

Novembro 
  
 
 

 Recuperação 
Paralela 

Avaliações feitas em 
conjunto com os 

alunos 

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas 
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Dezembro   
     

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas   

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Integração com a comunidade: fotografar no Parque Gabriel Chucre usando a câmera pin hole 
de filme feita com caixa de fósforo 
 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: 
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Assinatura:                                                                                Data: 11/08/2017 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
____________________________________ 
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: Escola Técnica de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar Fotográfico 

Componente Curricular: Prática em Laboratório em Preto e Branco 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Vitor Hugo Ferraz 

 

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

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

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

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

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

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

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

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
5. 
 

Fotografia analógica P & B:  
 prática;   
 equipamentos;   
 materiais 

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

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

  efeito da revelação sobre o   filme e 
suas variações;  

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

 tira de teste de exposição 
 
Equipamento de ampliação:  

 funções;   
 regulagens;   
 objetivas; 
 produção de cópias   

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

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

 diferentes contrastes numa   mesma 
fotografia (queima e proteção);  

 vinhetas;   
 viragem sépia 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
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Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* * Aula Inaugural no auditório 
24/07 

 

* 
 

* 
 

Semana de recepção aos alunos com 
palestras temáticas 
 

 
31/07 a 01/08 

Manipular os equipamentos 
e materiais de revelação, 
cópia e ampliação P & B de 
maneira adequada. 

 

Fotografia analógica P & B:  
 prática;   
 equipamentos;   
 materiais 

 
  

Apresentação das Bases Tecnológicas do 
componente e dos materiais necessários para 
o trabalho em laboratório (EPI) 

 
21 / 02 a 09 / 03 

* * 

Apresentação das Bases Tecnológicas do 
componente e dos materiais necessários para 
o trabalho em laboratório (EPI) 
 

 
07/08 
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Manipular superfícies 
fotossensíveis otimizando 
seu uso na obtenção do 
resultado desejado 

 

Fotografia analógica P & B:  
 prática;   
 equipamentos;   
 materiais 

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

 

Aula de História da Fotografia 
USO DE PROJETOR NO LAB PB OU 
OUTRA SALA DE AULA COM CORTINA 
Apresentação dos materiais necessários para 
o trabalho em laboratório (EPI) 
PREPARAÇÃO PARA ATIVIDADE COM 
FOTOGRAMA 

 
14/08 
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Manipular os equipamentos 
e materiais de revelação, 
cópia e ampliação P & B de 
maneira adequada 
 

Fotografia analógica P & B:  
 prática;   
 equipamentos;   
 materiais 

 
  

ATIVIDADE AVALIATIVA 1: Oficina de 
fotograma I 
 
 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE AVALIATIVA 1 
Preparação para oficina de Pin hole 1 e 2: 
distribuição lista de materiais necessários 
para as oficinas, as quais acontecerão em 
04/09 e 02/10 
 
 
Oficina de Pinhole 1 / visor Pinhole  
 
A partir do visor feito na aula de 04/09 
Aula de Foco e Distância Focal 
 
 
ATIVIDADE AVALIATIVA 2: Montagem de 
exposição coletiva com os fotogramas 
realizados 
 

 
21 / 08 a 18 / 09 

 
Todas as habilidades 
trabalhadas nas aulas do 1º 
trimestre. 
 

 
 

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

 
 

Fechamento de menções (entrega de 
resultados intermediários para a Secretaria 
Acadêmica em 03/10) 
 
Recuperação Paralela  
 

 
25 / 09 
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Realizar cópias e 
ampliações fotográficas a 
partir do negativo em P&B. 

 
 
 

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

 
 

Manipular os equipamentos 
e materiais de revelação, 
cópia e ampliação P & B de 
maneira adequada. 
 
 
Revelar filmes fotográficos P 
& B observando as 

  
  
  
 Revelação de negativos P & 

B: 
   princípios químicos;  

  efeito da revelação sobre o 
  filme e suas variações;  

  processos de revelação;  
   cuidados com o negativo  

 
Exposição e revelação:   

 tira de teste de exposição 
 
Equipamento de ampliação:  

 funções;   
 regulagens;   
 objetivas; 
 produção de cópias   

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

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

 diferentes contrastes numa 
 mesma fotografia (queima e 
proteção);  

 vinhetas;   
  viragem sépia 
  
  
  

ATIVIDADE AVALIATIVA 3: Oficina de 
Pinhole 1 / câmera de orifício 
 
 
Recorte de papéis fotográficos 
Carregamento de câmeras Pinhole  
 
Orientações a respeito de fotografia P&B 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – negativos em pape 
 
 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – negativos em 
papel 
 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – positivos em papel 
 
 
Preparação de químicos para revelação  
Laboratório de revelação – positivos em papel  
 
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
Preparo para Oficina 3: pin hole com caixa de 

 
02/10 a 30/10 
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ATIVIDADE AVALIATIVA 4:  construção de 
pin holes com caixa de fósforos 
Carregamento das câmeras 
 
 
Preparação dos químicos para revelação de 
filmes  
Treino com espirais 
 
Revelação de filmes fotográficos 
 
Realização de Contato 
 
Realização de Tiras de teste e ampliações 
Fotográficas 
 
Avaliação final 
entrega de trabalhos realizados no 2º 
Trimestre, a saber: filme revelado e contato 
fotográfico (trabalho em grupo) e ampliações 
fotográficas (trabalhos individuais)  
 
Recuperação Paralela  
 
Fechamento das menções (entrega dos 
Resultados Finais para a Secretaria em 
15/12) 
 
Na avaliação, serão considerados, na 
avaliação, os trabalhos interdisciplinares 
 

06/10 a 04/12 
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* * 
FEIRA TECNOLÓGICA DE 
APRESENTAÇÃO DE TCCs 
 

 
11/12 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

AVALIAÇÃO 1 
Interpretar os fundamentos 
da revelação e reprodução 
fotográfica Preto & Branco (P 
& B) e aplicá-los. 
 
Interpretar os resultados 
práticos obtidos no 
laboratório fotográfico ao 
experimentar diferentes 
materiais, equipamentos e 
procedimentos durante o 
processo de revelação e 
ampliação fotográfica P & B. 
 
 
AVALIAÇÃO 2 
Identificar as características 
dos equipamentos e 
materiais envolvidos no 

AVALIAÇÃO 1 
Realização de Fotograma 
 
AVALIAÇÃO 2  
PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS 
DE VISOR E CÂMERA PIN HOLE  
Apresentação do resultado da 
oficina de Visor Pin Hole.e Câmera 
Pin Hole 
 
AVALIAÇÃO 3 – FOTOS COM 
PINHOLE (16/09) 
Apresentação das câmeras 
fotografias feitas com lata 
produzidas e das imagens obtidas 
com elas. 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 1 
Participação nas aulas de preparo 
e nas oficina de fotograma  
Apresentação dos materiais 
necessários solicitados. 
Presença em sala de aul 
 
AVALIAÇÃO 2   
Participação nas oficinas. 
Apresentação dos materiais 
necessários solicitados. 
Presença em sala de aula 
 
AVALIAÇÃO 3 
Uso correto dos equipamentos para 
conseguir produzir imagens a partir 
de latas.  
Uso de tempo de exposição 
adequado de acordo com a luz do 
dia 

AVALIAÇÃO 1  
Apresentação de fotograma 
contendo imagem criada a partir de 
reflexão proporcionadas pelas 
aulas 
 
AVALIAÇÃO 2 
Apresentação de um visor pin hole 
e de uma câmera de orifício feitos 
de acordo com as orientações 
dadas em sala de aula. 
 
AVALIAÇÃO 3 
Apresentação de fotos que 
demonstrem a eficiência da câmera 
construída com lata ou caixa. 
Apresentação de imagens 
adequadas à linguagem produzida 
com o equipamento usado (uma 
lata não pode produzir fotos com 

                                                           

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

processo de revelação e 
ampliação. 
 
 
AVALIAÇÃO 3 
Interpretar os resultados 
práticos obtidos no 
laboratório fotográfico ao 
experimentar diferentes 
materiais, equipamentos e 
procedimentos durante o 
processo de revelação e 
ampliação fotográfica P & B. 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Identificar as características 
dos equipamentos e 
materiais envolvidos no 
processo de revelação e 
ampliação. 

 
AVALIAÇÃO 4 (25/11) – 
IMAGENS COM CÂMERAS PIN 
HOLE DE FILME 
Observação da docente a respeito 
de trabalhos em grupo entregues 
no 3º trimestre: filmes revelados, 
contatos, tiras de teste e cópias 
produzidas 

 
 
AVALIAÇÃO 4 
Uso correto dos químicos e dos 
tempos de revelação.  
Organização no trabalho. 
Imagens com atributos visualmente 
atraentes, considerando a 
fotografia em Preto e Branco e o 
uso de fotografia experimental 

muitos detalhes finos, por 
exemplo). 
 
 
AVALIAÇÃO 4 
Apresentação de um conjunto de 
fotos que demonstre a escolha 
consciente da linguagem em Preto 
e Branco. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a 
alunos por meio de 
ações e/ou projetos 

voltados à 
superação de 
defasagens de 

aprendizado ou em 
processo de 

Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de material 
didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário Escolar 

      

Julho 

Semana de Recepção  
 

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

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas 
Reunião de Curso e 

Pedagógica 

Agosto 

 
    

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas 
 

Setembro 
Primavera do Saber 

Recuperação 
Paralela 

Avaliações feitas em 
conjunto com os 

alunos 

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas   

Outubro 
  
 
     

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas  Reunião Pedagógica 

Novembro 
  
 
 

 Recuperação 
Paralela 

Avaliações feitas em 
conjunto com os 

alunos 

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas 
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Dezembro   
     

Organização de 
Material de Apoio para 

as aulas   

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Integração com a comunidade: fotografar no Parque Gabriel Chucre usando a câmera pin hole 
de filme feita com caixa de fósforo 
 

 

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

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

 

IX – Identificação: 
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Nome do professor: Vitor Hugo Ferraz 

 
Assinatura:                                                                                Data: 11/08/2017 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Etec de Carapicuíba 
 

 

Código: 144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional:Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: AUXILIAR FOTOGRÁFICO. 

Componente Curricular: Praticas de Estúdio Fotográfico I 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 

Professor: Augusto Sephas Carvalho Lopes Roberto Pais 

 

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

Manuseio de equipamentos. 

Identificar e operar adequadamente os recursos oferecidos pelo equipamento fotográfico. 

Visualizar a imagem fotográfica. 

Modular a luz. 

Criar cenas para fotografar. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Tratar e manipular imagens digitais. 

Operar câmera fotográfica e seus acessórios. 

Operar equipamentos digitais. 

Operar equipamentos de medição e calibração.  

Operar equipamentos de iluminação.  

Operar softwares de tratamento de imagens.  

Testar equipamentos e acessórios.  

Estudar fontes e referências fotográficas.  

Demonstrar criatividade.  

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

Lidar com imprevistos de forma pró-ativa.  

Desenvolver capacidade de síntese.  

Desenvolver perspicácia.  

Demonstrar persistência.  

Adequar limitações econômicas.  

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

Componente Curricular:        Praticas de Estúdio Fotográfico I                                                                                                          Módulo:1º 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 -Estúdio fotográfico: 

• usos e funções; 

• características; 

• equipamentos e acessórios  
 

2 -Características da luz artificial: 

• direção; 

• qualidade/ tipo; 

• intensidade; 

• cor; 

• contraste; 

• temperatura da cor; 

• reflexão; 

• difusão; 

• absorção. 
 
3 -Flash eletrônico: 

• características; 

• controles. 
 
4 -Luz contínua: 

• características; 

• controles. 
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5 -Controle da luz natural e artificial: 

• medição de luz incidente; 

• fotômetro de luz 
incidente/refletida 

 
6 -Noções básicas de luz: 

• planos de iluminação; 

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

• still; 

• superfícies e texturas; 

• brilhos e transparências; 

• planos de iluminação; 

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

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Semana de palestras de 
fotografia 

Nenhuma 
Ciclo de palestras falando sobre áreas da 
fotografia empreendedorismo e apresentação 
de TCCs e Inters do semestre passado 

 
24/07 a 03/08 

Utilizar os recursos do 
estúdio para realizar 

produções fotográficas.  

Estúdio fotográfico usos e 
funções, características 

equipamentos e acessórios. 
 

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

Flash eletrônico 
características e controles 

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

 
14/08 a 25/08 
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Executar medições de luz  
 
utilizando fotômetros de 
luz  
 
incidente/ refletida. 
Utilizar os recursos 
plásticos e compositivos 
da imagem  
 
fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

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

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

 
28/08 a 08/09 
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fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

Noções básicas de luz, 
planos de iluminação, 
definição da exposição, 
 Retratos e abordagens. 
 
Iluminação de objetos, still, 
superfícies e texturas, 
brilhos e transparências, 
planos de iluminação, 
definição da exposição . 

-Fotografia de objetos cinzas em fundo branco 
-Fotografia de objetos pretos em fundo branco 
-Fotos de translúcidos em fundos brancos e 
pretos 
-Fotos de metal 
 

11/09 a 14/09 

Semana da animação  Semana da animação Semana da animação 15/09 a 23/09 

fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

Noções básicas de luz, 
planos de iluminação, 
definição da exposição, 
 Retratos e abordagens. 
 
Iluminação de objetos, still, 
superfícies e texturas, 
brilhos e transparências, 
planos de iluminação, 
definição da exposição . 

Reprodução de natureza morta em estúdio 25/09 a 13/10 

Interdisciplinar 
Atividades referentes ao 

interdisciplinar  
Aulas para auxiliar alunos na produção dos 
interdisciplinares. 

 
09/10 a 27/10 
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Executar medições de luz  
 
utilizando fotômetros de 
luz  
 
incidente/ refletida. 
Utilizar os recursos 
plásticos e compositivos 
da imagem  
 
fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

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

Exercícios de fotografias de produtos  
 

30/10 a 17/11 

Recuperação de alunos e 
entrega das pastas de 

avaliação 
Recuperação de alunos 

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

 
04/12 a 15/12 

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

 
20/11 a 01/12 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

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

Objetividade 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

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

Atividades 

Previstas 

Projetos e ações 

voltadas para à 
redução da 

evasão escolar. 

Atendimento de 

estudantes por 
meio de ações ou 

projetos 
voltados à 

superação de 

defasagens de 
aprendizado ou 

Progressão 
Parcial.  

Preparo e 

correções de 
avaliações. 

Preparo de 

material 
didático. 

Participação em 

reuniões com o 
Coordenador do 

Curso e/ou 
reuniões 

previstas no 

Calendário 
Escolar. 

Julho Semana de 

recepção aos 
estudantes 

ingressantes - 
Semana da 

Fotografia 

 Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 

bibliografias.  

22/07 - Reunião 

Pedagógica e de 
Planejamento do 

semestre. 

Agosto Informar à 
coordenação do 

curso os 

estudantes que 
não estão 

frequentando às 
aulas para contato. 

Plantão de 
dúvidas: 24/08 das 

13h30 às 15h30. 

Avaliação de 
portfólios. 

Preparação de 
apresentações 

digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 
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bibliografias.  

Setembro Informar à 
coordenação do 

curso os 
estudantes que 

não estão 
frequentando às 

aulas para contato. 

Recuperação 
paralela para 

estudantes com 
defasagens de 

aprendizagem. 

Avaliação de 
portfólios. 

Preparação de 
apresentações 

digitais, 
sequências de 

vídeos sobre temas 
da aula, seleção de 

referências e 
bibliografias.  

 

Outubro Informar à 

coordenação do 
curso os 

estudantes que 

não estão 
frequentando às 

aulas para contato. 

Plantão de 

dúvidas: 26/10 das 
13h30 às 15h30. 

Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 

vídeos sobre temas 
da aula, seleção de 

referências e 
bibliografias.  

07/10 - Conselho 

de Classe 
Intermediário. 

 

21/10 - Reunião 
Pedagógica 

Novembro Informar à 

coordenação do 
curso os 

estudantes que 
não estão 

frequentando às 
aulas para contato. 

Recuperação 

paralela para 
estudantes com 

defasagens de 
aprendizagem. 

Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 

bibliografias.  

 

Dezembro Informar à 
coordenação do 

curso os 

Plantão de 
dúvidas: 07/12 das 

13h30 às 15h30.] 

Avaliação de 
portfólios. 

Preparação de 
apresentações 

digitais, 

20/12 - Reunião de 
Planejamento; 

21/12 - Reunião de 
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estudantes que 
não estão 

frequentando às 
aulas para contato. 

 
Recuperação 

paralela para 
estudantes com 

defasagens de 
aprendizagem. 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 

bibliografias.  

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

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

 

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

Interdisciplinar Retratos tema diversidade 
 
 
 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura             Data: 21/09/2017 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
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____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 
 
 

XI– Replanejamento 
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Etec de Carapicuíba 
 

 

Código: 144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional:Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: AUXILIAR FOTOGRÁFICO. 

Componente Curricular: Praticas de Estúdio Fotográfico I 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 

Professor: Augusto Sephas Carvalho Lopes Roberto Pais 

 

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

Manuseio de equipamentos. 

Identificar e operar adequadamente os recursos oferecidos pelo equipamento fotográfico. 

Visualizar a imagem fotográfica. 

Modular a luz. 

Criar cenas para fotografar. 

Tratar e manipular imagens digitais. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Operar câmera fotográfica e seus acessórios. 

Operar equipamentos digitais. 

Operar equipamentos de medição e calibração.  

Operar equipamentos de iluminação.  

Operar softwares de tratamento de imagens.  

Testar equipamentos e acessórios.  

Estudar fontes e referências fotográficas.  

Demonstrar criatividade.  

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

Lidar com imprevistos de forma pró-ativa.  

Desenvolver capacidade de síntese.  

Desenvolver perspicácia.  

Demonstrar persistência.  

Adequar limitações econômicas.  

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

Componente Curricular:        Praticas de Estúdio Fotográfico I                                                                                                          Módulo:1º 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 -Estúdio fotográfico: 

• usos e funções; 

• características; 

• equipamentos e acessórios  
 

2 -Características da luz artificial: 

• direção; 

• qualidade/ tipo; 

• intensidade; 

• cor; 

• contraste; 

• temperatura da cor; 

• reflexão; 

• difusão; 

• absorção. 
 
3 -Flash eletrônico: 

• características; 

• controles. 
 
4 -Luz contínua: 

• características; 

• controles. 
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5 -Controle da luz natural e artificial: 

• medição de luz incidente; 

• fotômetro de luz 
incidente/refletida 

 
6 -Noções básicas de luz: 

• planos de iluminação; 

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

• still; 

• superfícies e texturas; 

• brilhos e transparências; 

• planos de iluminação; 

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

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Semana de palestras de 
fotografia 

Nenhuma 
Uma série de palestras falando sobre áreas 
da fotografia e coisas relacionadas à atividade 
da profissão 

 
24/07 a 03/08 

Utilizar os recursos do 
estúdio para realizar 

produções fotográficas.  

Estúdio fotográfico usos e 
funções, características 

equipamentos e acessórios. 
 

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

Flash eletrônico 
características e controles 

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

 
14/08 a 25/08 
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Executar medições de luz  
 
utilizando fotômetros de 
luz  
 
incidente/ refletida. 
Utilizar os recursos 
plásticos e compositivos 
da imagem  
 
fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

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

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

 
28/08 a 06/10 

Interdisciplinar 
Atividades referentes ao 

interdisciplinar  
Aulas para auxiliar alunos na produção dos 
interdisciplinares. 

 
09/10 a 27/10 
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Executar medições de luz  
 
utilizando fotômetros de 
luz  
 
incidente/ refletida. 
Utilizar os recursos 
plásticos e compositivos 
da imagem  
 
fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

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

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

 
30/10 a 17/11 

Recuperação de alunos e 
entrega das pastas de 

avaliação 
Recuperação de alunos 

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

 
04/12 a 15/12 

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

 
20/11 a 01/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

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

Objetividade 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

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

Atividades 

Previstas 

Projetos e ações 

voltadas para à 
redução da 

evasão escolar. 

Atendimento de 

estudantes por 
meio de ações ou 

projetos 
voltados à 

superação de 

defasagens de 
aprendizado ou 

Progressão 
Parcial.  

Preparo e 

correções de 
avaliações. 

Preparo de 

material 
didático. 

Participação em 

reuniões com o 
Coordenador do 

Curso e/ou 
reuniões 

previstas no 

Calendário 
Escolar. 

Julho Semana de 

recepção aos 
estudantes 

ingressantes - 
Semana da 

Fotografia 

 Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 

bibliografias.  

22/07 - Reunião 

Pedagógica e de 
Planejamento do 

semestre. 

Agosto Informar à 
coordenação do 

curso os 

estudantes que 
não estão 

frequentando às 
aulas para contato. 

Plantão de 
dúvidas: 24/08 das 

13h30 às 15h30. 

Avaliação de 
portfólios. 

Preparação de 
apresentações 

digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 
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bibliografias.  

Setembro Informar à 
coordenação do 

curso os 
estudantes que 

não estão 
frequentando às 

aulas para contato. 

Recuperação 
paralela para 

estudantes com 
defasagens de 

aprendizagem. 

Avaliação de 
portfólios. 

Preparação de 
apresentações 

digitais, 
sequências de 

vídeos sobre temas 
da aula, seleção de 

referências e 
bibliografias.  

 

Outubro Informar à 

coordenação do 
curso os 

estudantes que 

não estão 
frequentando às 

aulas para contato. 

Plantão de 

dúvidas: 26/10 das 
13h30 às 15h30. 

Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 

vídeos sobre temas 
da aula, seleção de 

referências e 
bibliografias.  

07/10 - Conselho 

de Classe 
Intermediário. 

 

21/10 - Reunião 
Pedagógica 

Novembro Informar à 

coordenação do 
curso os 

estudantes que 
não estão 

frequentando às 
aulas para contato. 

Recuperação 

paralela para 
estudantes com 

defasagens de 
aprendizagem. 

Avaliação de 

portfólios. 

Preparação de 

apresentações 
digitais, 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 

bibliografias.  

 

Dezembro Informar à 
coordenação do 

curso os 

Plantão de 
dúvidas: 07/12 das 

13h30 às 15h30.] 

Avaliação de 
portfólios. 

Preparação de 
apresentações 

digitais, 

20/12 - Reunião de 
Planejamento; 

21/12 - Reunião de 
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estudantes que 
não estão 

frequentando às 
aulas para contato. 

 
Recuperação 

paralela para 
estudantes com 

defasagens de 
aprendizagem. 

sequências de 
vídeos sobre temas 

da aula, seleção de 
referências e 

bibliografias.  

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

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

 

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

Interdisciplinar Retratos tema diversidade 
 
 
 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Augusto Sephas 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº   209     aprovado pela portaria Cetec nº  148    de     09 /10 /2012 

Etec Carapicuiba 

Código: 144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: AUXILIAR FOTOGRÁFICO. 

Componente Curricular: Praticas de Estúdio Fotográfico I 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 5 Horas 

Professor: Gislene Santos Soares 

 

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

Manuseio de equipamentos. 

Identificar e operar adequadamente os recursos oferecidos pelo equipamento 

fotográfico. 

Visualizar a imagem fotográfica. 

Modular a luz. 

Criar cenas para fotografar. 

Tratar e manipular imagens digitais. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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Operar câmera fotográfica e seus acessórios. 

Operar equipamentos digitais. 

Operar equipamentos de medição e calibração.  

Operar equipamentos de iluminação.  

Operar softwares de tratamento de imagens.  

Testar equipamentos e acessórios.  

Estudar fontes e referências fotográficas.  

Demonstrar criatividade.  

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

Lidar com imprevistos de forma pró-ativa.  

Desenvolver capacidade de síntese.  

Desenvolver perspicácia.  

Demonstrar persistência.  

Adequar limitações econômicas.  

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

Componente Curricular:            Praticas de Estúdio Fotográfico I                                                                                                Módulo: 1º 
 

 

Nº 

 

Competências 

 
Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 -Estúdio fotográfico: 

• usos e funções; 

• características; 

• equipamentos e acessórios  
 

2 -Características da luz artificial: 

• direção; 

• qualidade/ tipo; 

• intensidade; 

• cor; 

• contraste; 

• temperatura da cor; 

• reflexão; 

• difusão; 

• absorção. 
 
3 -Flash eletrônico: 

• características; 

• controles. 
 
4 -Luz contínua: 

• características; 

• controles. 
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5 -Controle da luz natural e artificial: 

• medição de luz incidente; 

• fotômetro de luz 
incidente/refletida 

 
6 -Noções básicas de luz: 

• planos de iluminação; 

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

• still; 

• superfícies e texturas; 

• brilhos e transparências; 

• planos de iluminação; 

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

 
Componente Curricular:     Praticas de Estúdio Fotográfico I                                                                                             Módulo: 1º 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Relacionamento 
interpessoal 

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

 
25/08 a 26/08 

Utilizar os recursos do 
estúdio para realizar 

produções fotográficas.  

Estúdio fotográfico usos e 
funções, características 

equipamentos e acessórios. 
 

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

Flash eletrônico 
características e controles 

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

 
01/08 a 31/08 
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Executar medições de luz  
 
utilizando fotômetros de 
luz  
 
incidente/ refletida. 
Utilizar os recursos 
plásticos e compositivos 
da imagem  
 
fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

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

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

 
05/09 a 04/10 

   
 
 

Interdisciplinar 
Atividades referentes ao 

interdisciplinar  
Aulas para auxiliar alunos na produção dos 
interdisciplinares. 
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Executar medições de luz  
 
utilizando fotômetros de 
luz  
 
incidente/ refletida. 
Utilizar os recursos 
plásticos e compositivos 
da imagem  
 
fotográfica em estúdio. 
Realizar imagens de 
pessoas e objetos, 
utilizando os recursos de 
produção da imagem 
fotográfica em estúdio. 

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

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

 
10/10 a 29/11 

Recuperação de alunos e 
entrega das pastas de 

avaliação 
Recuperação de alunos 

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

 
05/12 a 13/12 

   
 
 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

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

Objetividade 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

Resolução dos problemas 
específicos de cada situação 
proposta dentro do estúdio de 
maneira objetiva. 
Coerência, entre a técnica e 
linguagem de cada imagem 
Embasamento nos relatórios da 
pasta portfólio e os exercícios 
realizados. 
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características do equipamento 
utilizado 

 
 
 
 
 
 
V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e 
Ações voltados 

à redução da 
Evasão Escolar 

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

superação de defasagens 
de aprendizado ou em 

processo de Progressão 
Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário Escolar 

      

Fevereiro 
  
 
 

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

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

Março 
  
 
 

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

Organização de 
material de apoio 
para as lacunas 
de aprendizagem 

 

Abril 
  
 
 

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

Organização de 
material de apoio 
para as lacunas 
de aprendizagem   
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Maio 
  
 
 

 

Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido nas 
aulas 

Organização de 
material de apoio 
para as lacunas 
de aprendizagem   

Junho 
  
 
 

 

Organização e 
correção do Projeto 
desenvolvido nas 
aulas  

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

Julho 
  
 
 

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

Organização de 
material de apoio 
para as lacunas 
de aprendizagem  reunião de curso 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

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

 

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

Interdisciplinar 10 anos da etec de carapicuiba, trabalhos fotográficos para pasta 
portfólio. 
 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Gislene Santos Soares                                   Data: 11/08/2017                                                   

Assinatura:   

                                         
 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 209                 aprovado pela portaria Cetec nº  148   de 09/10/12 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRAFICOS 

Qualificação: AUXILIAR FOTOGRÁFICO 

Componente Curricular: Edição e Tratamento de Imagem Digital I 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Adeilson Toledo Torres 

 

 

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

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

Produzir imagens utilizando câmeras digitais e analógicas. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

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

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

 

Competências 

 

Habilidades 

 

Bases Tecnológicas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Sistemas operacionais:  
● características e diferenças  

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

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

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

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

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

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

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

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Todas Todas Semana de palestras 27/07 a 28/07 

1 e 4 4 e 5 

Aula inaugural e apresentação pessoal. 
Apresentação das bases tecnológicas e critérios de avaliação. 
Introdução à Informática e princípios de construção de imagem 
Aula expositiva utilizando projetor. 

03/08 a 04/08 

2 e 4  6 e 7 

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

10/08 a 11/08 

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

17/08 a 18/08 

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

24/08 a 25/08 

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

31/08 a 01/09 

  Feriado 07/09 08/09 

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

14/09 a 15/09 

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

21/09 a 22/09 
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  Sábado letivo 23/09 

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

05/10 a 06/10 

   12/10 a 13/10 

 3 e 5.1 7 e 8 
Exercício de tratamento de pele 
Aula prática utilizando projetor e instrumentalizando alunos. 

19/10 a 20/10 

  Feriado 02/11 a 03/11 

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

26/10 a 27/10 

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

09/11 a 10/11 

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

16/11 a 17/11 

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

23/11 a 24/11 

  Sábado letivo 25/11 

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

30/11 a 01/12 

Todas Todas Projeto Interdisciplinar 07/12 a 08/12 

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

14/12 a 15/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar os diferentes softwares 
para multimídia e suas principais 
ferramentas e equipamentos. 

 
Operacionalizar programas 
específicos na construção de 
projetos em multimeios. 

 

Exercícios práticos 
Participação em sala de aula 

Trabalho em equipe 

Domínio técnico 
Assiduidade 

Participação em sala de aula 
Disciplina 
Pontualidade nos prazos  

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

 
 

V – Plano de atividades docentes* 
 
Atividades 
Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à redução da 
Evasão Escolar 

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

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de material 
didático 

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

Fevereiro Observação de indícios 
de desmotivação 
Apresentação das 

 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 
as apresentações 

Os temas de projetos 
interdisciplinares serão 
planejados junto ao Março 
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Abril oportunidades de 
trabalho do profissional 
de Fotografia 
Apresentação de como 
as atividades 
desenvolvidas em sala 
de aula são aplicadas na 
área de atuação do 
mercado de Fotografia 

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. 

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

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

Maio 

Junho 

Julho 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Adeilson Toledo Torres 

Assinatura:                                                                                        Data:21/08/2017 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/08/2017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

http://www.dafont.com/
http://www.iconfinder.com/
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº  209                aprovado pela portaria Cetec nº 148 de  09  / 10 / 2012 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município:  Carapicuíba 

Eixo Tecnológico:  Produção Cultural e  Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação:  Auxiliar Fotográfico 

Componente Curricular: Formas compositivas elementos fotográficos   

Módulo:  1 

C. H. Semanal: 5  

(prof. Marcel:     turma A – 2,5 h/a e turma B – 2.5 aulas )  

(profa.  Monika:  turma A – 2,5 h/a e turma B – 2.5 aulas ) 

Professora:  Monika Tanaca Gimbutis Sanchez  e Marcel Copola 

 

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

Atribuições : Produzir imagens utilizando câmeras digitais e analógicas. 
Atividades: 

• Interpretar os aspectos compositivos da imagem. Visualizar a imagem fotográfica, compor a imagem .  

• Decidir o momento do ato do registro fotográfico. 

• Criar cenas para fotografar. Desenvolver a capacidade de síntese. 

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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• Manter-se atualizado profissionalmente :  estar atualizado e atento às novidades do mercado;  

• Demostrar criatividade, comunicar-se com precisão técnica e clareza.  

• Interagir com instituições e profissionais da área.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:   Formas compositivas elementos fotográficos                                               Módulo: 1 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 Identificar os elementos que fazem parte da 
composição visual. 

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

1 Elementos básicos da linguagem visual : 

• Ponto 

• Linha 

• Forma 

• Cor 

• Tom 

• Volume 

• Sombra / luz 

• Textura 

• Dimensão 

• Movimento 

• Direção 
 

2 Analisar o campo visual 2 Aplicar os métodos de composição na prática 
fotográfica. 

2 Fundamentos sintáticos de linguagem visual 

• Equilíbrio 

• Superfície 

• Tensão Espacial 

• Simetria e ritmo 

• Regra dos terços 
 

 
3 

 
Analisar o potencial comunicativo das imagens. 

 
3 

 
Diferenciar cor pigmento e cor luz 

 
3 

 
Teoria da Percepção da forma :  
GESTALT 
 

 
4 

 
Interpretar aspectos compositivos da imagem. 

 
4 

 
Elaborar projetos fotográficos trabalhando 
elementos formais compositivos. 

 
4 

 
Potencial comunicativo dos elementos formais da 
imagem: semiótica aplicada. 
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5 

 
Distinguir informações que possibilitem a 
organização espacial. 
 

 
5 

 
Fazer análises do campo visual. 

 
5 

 
Cor pigmento e cor luz. 
 

 
6 

 
Identificar o potencial comunicativo das imagens. 

 
6 

 
Utilizar imagens e o seu potencial comunicativo 
para construir discursos visuais. 

 
6 

 
Teoria das cores – cor pigmento:  

• Círculo cromático 

• Harmonias cromáticas: análogas, 
monocromática, complementares 
 

    7  
Fundamentos de composição em projetos 
fotográficos 
 

     
8 

 
Prática fotográfica enfocando os elementos da 
composição: 

• Plano e enquadramento: plano de vista 
e composição 

• Profundidade de campo : 1o.plano e 2o. 
plano 

• Movimento 

• Ponto de vista e composição 

• Geral 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Formas compositivas elementos fotográficos                             Módulo: 1 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

Apresentação da Professora Monika : portfólio e 
apresentação dos critérios de avaliação 
Apresentação do Professor Marcel Copola 
Apresentação do componente curricular: bases, 
habilidades e competências. 

24/7 a 28/7 

Utilizar imagens e o seu potencial 
comunicativo para construir 
discursos visuais. 

 
Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 

 
Semana de Palestras com profissionais da área de 
fotografia  
 

 
26/07 e 03 /08 

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

 
- Elementos básicos da linguagem 
visual : 
- Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição: 

• Plano e enquadramento: 
plano de vista e composição 

- Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem: 
semiótica aplicada. 
 

Fundamentos sintáticos de linguagem 
visual 

• Equilíbrio 

• Superfície 

• Tensão Espacial 

• Simetria e ritmo 

• Regra dos terços 
 

 
Aula expositiva e teórica . 
Atividade :  
Realizar estudos fotográficos com o tema PONTO para 
apresentar para a classe a imagem obtida e expor seu 
olhar sobre o tema. 
Análise e debate das imagens realizadas pelos alunos. 
A partir das imagens geradas todos os elementos 
básicos da linguagem visual serão abordados na análise 
da imagem visual. 

 
04/08 a 11/8 
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Fazer análises do campo visual. 
 
Utilizar imagens e o seu potencial 
comunicativo para construir 
discursos visuais. 
 
Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
Aplicar os métodos de composição 
na prática fotográfica. 
 
Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 

 

Elementos básicos da linguagem 
visual : 

• Ponto 

• Linha 

• Forma 

• Cor 

• Tom 

• Volume 

• Sombra / luz 

• Textura 

• Dimensão 

• Movimento 

• Direção 

 
Fundamentos sintáticos de linguagem 
visual 

• Equilíbrio 

• Superfície 

• Tensão Espacial 

• Simetria e ritmo 

• Regra dos terços 

 

Aula teórica com apresentação de imagens para análise 
e situações de estudo de caso. 
 
Material : revistas com anúncios publicitários e trazer 
fotografias produzidas pelos alunos com esse tema 
abordado para análise  
 
Avaliação contínua no final da aula : participação do 
aluno com a apresentação das imagens de acordo com 
as bases tecnológicas. 

14/08  a  18/08 
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Fazer análises do campo visual. 
 
Utilizar imagens e o seu potencial 
comunicativo para construir 
discursos visuais. 
 
Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
Aplicar os métodos de composição 
na prática fotográfica. 
 
Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 

 

Teoria da Percepção da forma :  
GESTALT 

 

Aula teórica com apresentação de imagens para análise 
e situações de estudo de caso. 
 
Material : revistas com anúncios publicitários e trazer 
fotografias produzidas pelos alunos com esse tema 
abordado para análise  
 
Avaliação contínua no final da aula : participação do 
aluno com a apresentação das imagens de acordo com 
as bases tecnológicas. 

21/8 a 01/set 

 
Utilizar imagens e o seu potencial 
comunicativo para construir 
discursos visuais. 
 
Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 
Diferenciar cor luz e cor pigmento 

Teoria das cores – cor pigmento:  

• Círculo cromático 

• Harmonias cromáticas: 
análogas, monocromática, 
complementares 

Cor pigmento e cor luz. 

Aula teórica com apresentação de imagens para análise 
e situações de estudo de caso. 
 
Material : revistas  
Avaliação : Montagem do círculo cromático com 
referencias visuais  
 

 
04 /09 a 15/ 09 
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SEMANA TÉCNICA 
Apresentação dos trabalhos desenvolvidos e 
participação nos eventos oferecidos pela ETEC 
 
PRIMAVERA DO SABER E FESTIVAL 
 

 
18 / 09 à 22 / 09 

 
23 / 09 ( sábado letivo ) 

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

Elementos básicos da linguagem 
visual . 
Fundamentos sintáticos de linguagem 
visual 
Teoria da Percepção da forma :  
GESTALT 
Potencial comunicativo dos elementos 
formais da imagem: semiótica 
aplicada. 
Cor pigmento e cor luz. 
Teoria das cores – cor pigmento 

FECHAMENTO DA MéDIA BIMESTRAL 
Avaliação – Fechamento da média bimestral.  
Entrega das atividades desenvolvidas na sala de aula. 
Sendo entregue nas seguintes datas : 
19/09 –   professor Marcel ( aulas 3a. feira ) 
22/09 – professora Monika ( aulas 6a. feira ) 
 

19/ 09  
 

22/09 

 
FECHAMENTO DA MéDIA BIMESTRAL  
Recuperação contínua :  
Entrega da pasta e relatório fora de prazo , mediante 
justificativa à professora. 
Sendo entregue nas seguintes datas : 
3a.feira – professor Marcel  
6a. feira – professora Monika  

 
26 / 09  

 
29 / 09 
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Fazer análises do campo visual. 
 
Utilizar imagens e o seu potencial 
comunicativo para construir 
discursos visuais. 
 
Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
Aplicar os métodos de composição 
na prática fotográfica. 
 
Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 

 

 
 
- Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 

 

 
Aula expositiva .  
Apresentação de imagens e aplicação e exercícios com 
o uso de técnicas de enquadramento 

 
02 / 10 e 11 / 10 

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

Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição: 

• Plano e enquadramento: 
plano de vista e composição 

• Profundidade de campo : 
1o.plano e 2o. plano 

• Movimento 

• Ponto de vista e composição 
Geral 

Aula expositiva .  
Apresentação de imagens e aplicação e exercícios com 
o uso de técnicas de enquadramento 

16/10 a 01/11 
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Fazer análises do campo visual. 
 
Utilizar imagens e o seu potencial 
comunicativo para construir 
discursos visuais. 
 
Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
Aplicar os métodos de composição 
na prática fotográfica. 
 
Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 

 

Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição: 

• Plano e enquadramento: 
plano de vista e composição 

• Profundidade de campo : 
1o.plano e 2o. plano 

• Movimento 

• Ponto de vista e composição 
Geral 

Aula expositiva .  
Apresentação de imagens e aplicação e exercícios com 
o uso de técnicas de enquadramento 
 
 

 
 

Exercícios e técnicas de enquadramento aplicadas na 
composição fotográfica.  

 
06 / 11 a 14 /11 

 
 

 
 

16/11 a 24/11 

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

 
- Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos  
- Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição: 

• Plano e enquadramento: 
plano de vista e composição 

• Profundidade de campo : 
1o.plano e 2o. plano 

• Movimento 

• Ponto de vista e composição 
              Geral 

Fechamento da média bimestral.  
Entrega das atividades desenvolvidas  

30/11 

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

 
07/12 

  
 
Apreciação dos projetos de TCC 

14/12 
( 11/12 à 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. Identificar os elementos que 
fazem parte da composição visual.  
2. Analisar o campo visual das 
imagens fotográficas.  
3. Analisar o potencial comunicativo 
das imagens.  
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem.  
5. Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial.  
6. Identificar o potencial 
comunicativo das imagens.  

Avaliação 1o. trimestre: 
 
M1 – FOTOGRAFIAS aplicando os 
conhecimentos de 
Elementos básicos da linguagem visual . 
Temas a definir , conforme o 
desenvolvimento da aula 
 
M2 – Fotografias aplicando os 
conhecimentos de Fundamentos sintáticos 
de linguagem visual 
Temas a definir , conforme o 
desenvolvimento da aula 
 
M3 - Fotografias aplicando os Teoria da 
Percepção da forma :  
GESTALT 
Temas a definir , conforme o 
desenvolvimento da aula 
 
 M4 – Colagem – Circulo cromático ( em 
grupo ) .  
Desenhar um círculo cromático na cartolina 
e através da colagens de fotografias , 
conceber um círculo cromático 
 
 

 
 

- Assiduidade : comparecimento nas 
aulas. 
- Comprometimento :   
- Aplicação prática do conteúdo 
apresentado. 
- Decodificação da linguagem 
- Interpretação dos fatos e imagens 
- Percepção do meio e veículos de 
comunicação 
- Capacidade de análise 
- Participação : desenvolvimento das 
atividades na escola durante as aulas. 
- Assiduidade : comparecimento nas 
aulas. 
- Pontualidade : cumprir prazos 
estabelecidos pela professora 
 

- Evolução do aprendizado do aluno 
durante o trimestre. 
- Aplicabilidade dos conceitos durante 
a participação na sala de aula expondo 
a sua opinião  
- Qualidade técnica na apresentação 
das atividades avaliativas 
- Comprometimento nas aulas. 
- Execução das atividades em sala  
- Entrega das atividades  
- Qualidade dos resultados dos 
exercícios, utilizando as imagens 
fotográficas realizadas pelo aluno. 
- Interesse em buscar novas formas de 
executar os exercícios propostos ou 
ainda, executar outros exercícios com 
as técnicas aprendidas. 
- Cumprir prazos estabelecidos 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

AVALIAÇÕES 2º.TRIMESTRE  
 
M1 –  Prática fotográfica – aplicação das 
bases tecnológicas no registro de imagens. 
Tema : livre 
Categoria : Fotos artísticas 
 
M2 – Prática fotográfica - aplicação das 
bases tecnológicas no registro de imagens. 
Tema : livre 
Categoria : Fotos jornalísticas 
 
M3 – Prática fotográfica : aplicação das 
bases tecnológicas no registro de imagens. 
Tema : livre 
Categoria : Fotos publicitária 
 
 
M4 – Avaliação por período : 
Desenvolvimento das atividades e 
participação em sala de aula 
( recuperação continua ) 
 
 
 

- Assiduidade : comparecimento nas 
aulas. 
- Comprometimento :   
- Aplicação prática do conteúdo 
apresentado. 
- Decodificação da linguagem 
- Interpretação dos fatos e imagens 
- Percepção do meio e veículos de 
comunicação 
- Capacidade de análise 
- Participação : desenvolvimento das 
atividades na escola durante as aulas. 
- Assiduidade : comparecimento nas 
aulas. 
- Pontualidade : cumprir prazos 
estabelecidos pela professora 

 

 
 
 
 
 
 
 

-- Evolução do aprendizado do aluno 

durante o trimestre. 
- Aplicabilidade dos conceitos durante 
a participação na sala de aula expondo 
a sua opinião  
- Qualidade técnica na apresentação 
das atividades avaliativas 
- Comprometimento nas aulas. 
- Execução das atividades em sala  
- Entrega das atividades  
- Qualidade dos resultados dos 
exercícios, utilizando as imagens 
fotográficas realizadas pelo aluno. 
- Interesse em buscar novas formas de 
executar os exercícios propostos ou 
ainda, executar outros exercícios com 
as técnicas aprendidas. 
- Cumprir prazos estabelecidos 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e 
Ações voltados 

à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos 
por meio de ações e/ou 

projetos voltados à 
superação de 
defasagens de 

aprendizado ou em 
processo de 

Progressão Parcial 

Preparo e 
correção de 
avaliações 

Preparo de 
material 
didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário 

Escolar 

      

Julho 
Apreciação de Palestra 
com fotógrafo  
Paulo Uemura  
foto publicitáRia 

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

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

Apostilas e sugestões 
de leitura de 
bibliografia 
complementar 

Reunião de planejamento 
22/7 

Agosto 

Aulas práticas em 
laboratório 

Orientação quanto ao uso de 
equipamentos  

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

Apostilas e sugestões 
de leitura de 
bibliografia 
complementar 

 08/9 – escola aberta  

            sábado letivo 

Setembro 

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

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

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

Apostilas e sugestões 
de leitura de 
bibliografia 
complementar 

18/9 a 22/9  – exposição  
23/9 - sábado letivo 
Primavera do Saber 

Outubro 
 Identificação e 
acompanhamento 
de alunos com 

Aplicação de atividades de 
recuperação paralela : Entrega de 

Organização e correção 
das imagens fotográficas  
desenvolvidas nas aulas 

Apostilas e sugestões 
de leitura de 

07/10 – Conselho 
intermediário 
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déficit de 
aprendizagem 
causados por 
problemas 
extraclasse 
 

trabalhos refeitos ou fora de 
prazo 
 

para orientação da 
melhor forma de uso de 
equipamentos  

bibliografia 
complementar 
Orientação quanto as 
técnicas de 
enquadramento 
fotográfico 

21/10 - Reunião 
pedagógica 
31/10 – Reuninao de 
cursos 
 

Novembro 
 Aulas práticas em 
laboratório 
 
 

Orientação e colaboração no 
desenvolvimento de projetos de 
TCC 

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

Orientação quanto as 
técnicas de 
enquadramento 
fotográfico  

25/11 – plantão INTER e 
TCC 

Dezembro 

  
Aulas práticas em 
laboratório 
 

Orientação e colaboração no 
desenvolvimento de projetos de 
TCC 

Apresentação dos projetos 

de TCC 

 

Orientação quanto as 
técnicas de 
enquadramento 
fotográfico 

Reunião de Conselho 
18/12 
Reunião de planejamento 
20/12  

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

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

ANG,Tom. Fotografia digital: uma introdução. 

BAVISTER , Steve -  Guia de Fotografia Digital. 

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

JENKSON, Mark  Curso de Fotografia de Retrato. 
  
 

 

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

Atividade extra: Aplicação de testes de vestibulares e concursos sobre as bases tecnológicas  
 

 

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

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

 

IX – Identificação: 

Nome do professora: Monika Tanaca Gimbutis Sanchez 

Assinatura:                                                                                        Data: 01.ago.17 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 

 

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

Etec: Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: AUXILIAR FOTOGRÁFICO 

Componente Curricular: FORMAS COMPOSITIVAS DOS ELEMENTOS 
FOTOGRÁFICOS 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 

Professoras: Carolina Marielli Barreto  

 

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

• Produzir imagens utilizando câmeras digitais e analógicas  

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

fotográfico. 

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

referências fotográficas; pesquisar tendências da fotografia contemporânea. 

Plano de Trabalho Docente – 2º sem. 2017 

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

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

Componente Curricular:  Formas Compositivas dos Elementos Plásticos  Módulo I 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

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

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

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

 Elementos básicos da linguagem visual: 

• ponto; 

• linha; 

• forma;  

• cor: 

• o tom  

• volume: 

• o sombra/ luz  

• textura; 

• dimensão;  

• movimento;  

• direção 
 
Fundamentos sintáticos de linguagem 
visual: 

• equilíbrio;  

• superfície;  

• tensão espacial;  

• simetria e ritmo;  

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

• Cor pigmento e cor luz 

• círculo cromático;  

• harmonias cromáticas: 

• análogas; 

• monocromática;  

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

Componente Curricular:  Formas Compositivas dos Elementos Plásticos          Módulo I 
 

Habilidade Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma 
Dia / Mês 

Semana de fotografia  26/07 a 03/08 

Acolhimento dos alunos e apresentações do professor e das competências, habilidades e bases tecnológicas do componente. 04/08 

1. Fazer análises do campo 
visual. 
 

2. Aplicar os métodos de 
composição na prática 
fotográfica. 

Elementos básicos da 
linguagem visual: 

• ponto; 

• linha; 

• forma;  

• cor: 

• o tom  

• volume: 

• o sombra/ luz  

• textura; 

• dimensão;  

• movimento;  

• direção 

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

10 a 18/08 
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4 - Diferenciar cor pigmento e cor 
luz. 
 
 
 

Teoria das cores 

• Cor pigmento e cor luz 

• círculo cromático;  

• harmonias cromáticas: 

• análogas; 

• monocromática;  

• complementares  
 
 

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

31/08 a 08/09 

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

Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual: 

• equilíbrio;  

• superfície;  

• tensão espacial;  

• simetria e ritmo;  

• regra dos terços 

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

14 e 15/09 

Semana de Animações -  reservado 18 a 22/09 

5 - Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
6 - Fazer análises do campo 
visual. 
 

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

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

28/09 a 06/10 
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7 - Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais 
 

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

Fundamentos de composição 
em projetos fotográficos  
 
Prática fotográfica enfocando 
os elementos da composição:  
Plano e enquadramento (o 
plano de vista e composição) 

 

Aula teórica e leitura de imagens. 
 
Exercícios práticos de composição para cada elemento 
estudado  
 
Desenvolvimento do Projeto interdisciplinar 
 

19/10 a 01/12 
 

Semana reservada para apresentação dos projetos interdisciplinares 05 e 06/12 

6 - Fazer análises do campo 
visual. 
 
7 - Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais 
 

Fundamentos de composição 
em projetos fotográficos  
 
Prática fotográfica enfocando 
os elementos da composição:  
Plano e enquadramento (o 
plano de vista e composição) 
 

Revisão dos conteúdos e Feira de TCC 14 e 15/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

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

Reconhecimento dos elementos do 
campo visual 

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

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

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

Domínio dos processos de 
obtenção de cores e efeitos 

usos das cores em consonância 
com a proposta do trabalho. 
 

3 - Interpretar aspectos 
compositivos da imagem 
 

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

Adequação da análise dos 
aspectos compositivos da imagem 

Usos dos elementos que fazem 
parte da composição plástica. 

4 - Interpretar aspectos 
compositivos da imagem. 
 

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

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

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

5 - Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial. 
 

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

Reconhecimento adequado dos 
elementos do campo visual. 

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

6 - Identificar o potencial 
comunicativo das imagens. 

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

Domínio na execução das diversas 
fases do projeto. 

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

Atividades Previstas 

Projetos e 
Ações voltados 

à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos 
por meio de ações e/ou 

projetos voltados à 
superação de 
defasagens de 

aprendizado ou em 
processo de Progressão 

Parcial 

Preparo e 
correção de 
avaliações 

Preparo de 
material 
didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário 

Escolar 

      

Julho 
 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Agosto 
 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Setembro 
 

X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Outubro 
 

X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Novembro 
 

X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Dezembro 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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________________________________________________________________________________

________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

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

 

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

Projeto Interdisciplinar – Retratos das diferença – escopo a ser definido na reunião de 31/08/17  
 
Componentes curriculares envolvidos Edição e Tratamento de Imagens 1, Práticas fotográficas 
1, Estúdio 1 e Formas compositivas dos Elementos Plásticos 
 
 

 

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

Avaliação aula a aula 
Estudos dirigidos 
Trabalhos monitorados 
Reelaboração de propostas com acompanhamento 
Estudo de textos teóricos e produção de textos interpretativos 
Reapresentação de composições insatisfatórias 
Exercícios e trabalhos extras 

 

IX – Identificação: 

Professoras: Carolina Marielli Barreto/ 

Assinatura:                                                                                         
 
 
 
 
Data: 11/08/2107 
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X- Parecer do Coordenador de Curso: Consta no Plano de trabalho docente as 
competências, habilidades e bases tecnológicas definidas para o componente curricular 

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/09/2017 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
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Plano de Curso nº 209         aprovado pela portaria Cetec nº 148     de  09/11/2012 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Processos Fotográficos 

Qualificação: Assistente Fotográfico 

Componente Curricular: Formas Compositivas dos Elementos Fotográficos  

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Marcel Felício Copola 

 

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


➢Visualizar a imagem fotográfica.  

➢Compor a imagem.  

➢Modular a luz.  

➢Conceituar a imagem fotográfica.  

➢Interpretar a imagem fotográfica.  

➢Definir pautas e temáticas.  

Plano de Trabalho Docente – 2017 

 
Ensino Técnico 
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➢Interpretar o objeto a ser fotografado.  

➢Experimentar técnicas fotográficas.  

➢Conceber cenas para fotografar.  

➢Definir o suporte material da imagem fotográfica.  

➢Decidir o momento do ato fotográfico. 
➢Registrar a imagem.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Formas Compositivas dos Elementos Fotográficos     Módulo:1º 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
1. Elementos básicos da linguagem visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos elementos formais 
da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
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· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  
 
7. Fundamentos de composição em projetos 
fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os elementos da 
composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

Componente Curricular: Formas Compositivas dos Elementos Fotográficos         Módulo:1º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

* * 

 
Semana de Recepção 
 
Apresentação pessoal 
 
Apresentação do Plano de Curso do semestre 
(Competência, Habilidades e Bases 
Tecnológicas previstas no componente 
Curricular). 
 
Apresentação da Proposta Pedagógica do 
professor. 
 
Semana de Palestras de Fotografia  
 

 
24/07 a 28/07 
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1. Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 
2. Aplicar os métodos de 
composição na prática fotográfica. 
 
3. Diferenciar cor pigmento e cor 
luz. 
 
4. Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
5. Fazer análises do campo visual. 
 
6. Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais.  

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Semana de Palestras de Fotografia 
 
31/07 a 04/08 
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7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
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1. Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 
2. Aplicar os métodos de 
composição na prática fotográfica. 
 
3. Diferenciar cor pigmento e cor 
luz. 
 
4. Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
5. Fazer análises do campo visual. 
 
6. Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais.  

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

A Natureza das Imagens  
Aula expositiva: Entendendo as dimensões do 
plano. A fotografia 

 
07/08 a 11/08 
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7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
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1. Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 
2. Aplicar os métodos de 
composição na prática fotográfica. 
 
3. Diferenciar cor pigmento e cor 
luz. 
 
4. Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
5. Fazer análises do campo visual. 
 
6. Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais.  

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

1.1 A Luz 
 
Construção de um circulo Cromático a 
partir de recortes de imagens de revista 

 
14/08 a 18/08 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

1.2 A Luz 
 
Exercícios de composição. 
 
Análoga X Inversa 
Contraste X Consonância 
Quente x Frio 

 
21/08 a 25/08 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

2.1 Linhas no mundo 
 
Conceito de perspectivas 
A Ciência das lentes 

 
28/08 a 01/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

 
2.1 Linhas no mundo 
 
Gincana: 
Exercício Caça as Linhas. 
 
 
*Feriado de quinta-feira 

 
04/09 a 08/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Fotografia Cinematográfica  
para Semana de Animação 
 

1. Uso da fotografia na história do 
Cinema; 
 

2. Fotometria na animação; 
 

3. Uso corretos de equipamentos; 
 

Fechamento. 

 
11/09 a 15/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 

Semana de Animação Semana de Animação 

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

 
18/09 a 22/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

4. Pontos de Vista 
 
Exercício prático sobre diferentes 
posicionamento da Câmera na mesma 
cena. 

25/09 a 29/09 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Projeto Interdisciplinar 
Em Desenvolvimento.... 

02/10 a 06/10 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Projeto Interdisciplinar 
Em Desenvolvimento.... 
 
*Feriado de quinta-feira 

09/10 a 13/10 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Projeto Interdisciplinar 
Em Desenvolvimento.... 

16/10 a 20/10 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Projeto Interdisciplinar 
Em Desenvolvimento.... 

23/10 a 27/10  



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Projeto Interdisciplinar 
Em Desenvolvimento.... 
 
*Feriado de quinta-feira 

30/10 a 03/11 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Projeto Interdisciplinar 
Em Desenvolvimento.... 

06/11 a 10/11 
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7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
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1. Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 
2. Aplicar os métodos de 
composição na prática fotográfica. 
 
3. Diferenciar cor pigmento e cor 
luz. 
 
4. Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
5. Fazer análises do campo visual. 
 
6. Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais.  

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Projeto Interdisciplinar 
Em Desenvolvimento.... 
 
*Feriado de quarta-feira 

13/11 a 17/11 
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7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
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1. Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 
2. Aplicar os métodos de 
composição na prática fotográfica. 
 
3. Diferenciar cor pigmento e cor 
luz. 
 
4. Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
5. Fazer análises do campo visual. 
 
6. Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais.  

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Semana de Bancas de TCC 20/11 a 24/11 
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7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
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1. Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 
2. Aplicar os métodos de 
composição na prática fotográfica. 
 
3. Diferenciar cor pigmento e cor 
luz. 
 
4. Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
5. Fazer análises do campo visual. 
 
6. Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais.  

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Semana de Bancas de TCC 27/11 a 01/12 
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7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
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1. Selecionar os elementos que 
compõem um campo visual para 
compor imagens. 
 
2. Aplicar os métodos de 
composição na prática fotográfica. 
 
3. Diferenciar cor pigmento e cor 
luz. 
 
4. Elaborar projetos fotográficos 
trabalhando elementos formais 
compositivos. 
 
5. Fazer análises do campo visual. 
 
6. Utilizar imagens e o seu 
potencial comunicativo para 
construir discursos visuais.  

 

 
1. Elementos básicos da linguagem 
visual:  
· ponto;  
· linha;  
· forma;  
· cor:  
o tom  
· volume:  
o sombra/ luz  
· textura;  
· dimensão;  
· movimento;  
· direção  
 
2. Fundamentos sintáticos de 
linguagem visual:  
· equilíbrio;  
· superfície;  
· tensão espacial;  
· simetria e ritmo;  
· regra dos terços  
 
3. Teoria e percepção da forma – 
Gestalt 
 
4. Potencial comunicativo dos 
elementos formais da imagem:  
· semiótica aplicada  
 
5. Cor pigmento e cor luz 
 
6. Teoria das cores (cor pigmento):  
· círculo cromático;  
· harmonias cromáticas:  
o análogas;  
o monocromática;  
o complementares  

Apresentação do Projeto interdisciplinar 04/12 a 08/12 
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7. Fundamentos de composição em 
projetos fotográficos 
 
8. Prática fotográfica enfocando os 
elementos da composição:  
· plano e enquadramento:  
o plano de vista e composição;  
o profundidade de campo – 1º plano/ 
2º plano;  
o movimento;  
o ponto de vista e composição;  
o geral; 
o plano médio;  
o close;  
o formato vertical;  
o formato horizontal;  
o perspectiva e as lentes;  
o luz, forma, tom e contraste  
 

 

# # Semana de Feira de TCC 
 
11/12 a 15/12 
 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Identificar os elementos que 

 
1.Pesquisa e apresentação oral 
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fazem parte da composição visual.  
 
2. Analisar o campo visual das 
imagens fotográficas.  
 
3. Analisar o potencial comunicativo 
das imagens.  
 
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem.  
 
5. Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial.  
 
6. Identificar o potencial 
comunicativo das imagens.  

 
2. Elaboração de ProjetoTécnico 
 
3. Observação direta 
 
4. Auto-avaliação 

 

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

Desenvolvimento e apresentação 
dos Projetos realizados ao longo do 
semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V – Plano de atividades docentes* 

Atividades Previstas 

Projetos e 
Ações voltados 

à redução da 
Evasão Escolar 

Atendimento a alunos 
por meio de ações e/ou 

projetos voltados à 
superação de 
defasagens de 

aprendizado ou em 
processo de 

Progressão Parcial 

Preparo e 
correção de 
avaliações 

Preparo de 
material 
didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou 

previstas em 
Calendário 

Escolar 

      

Julho 
Reunião para 
construção de 

Levantamento das lacunas de 
aprendizagem e organização de # 

Organização de 
material de apoio para  Reunião de curso 
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ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

recuperação contínua dessas 
lacunas  

as lacunas de 
aprendizagem 

Agosto 

 Reunião para 

construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas # 

 Organização de 

material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 

Setembro 

 Reunião para 

construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas 

Organização e correção 
do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 

material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem # 

Outubro   
# 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas # 

 Organização de 

material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem # 

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 Reunião de curso 

Dezembro 

Reunião para 
construção de 
ferramentas para 
redução da Evasão 
Escolar 

 Levantamento das lacunas de 

aprendizagem e organização de 
recuperação contínua dessas 
lacunas 

 Organização e correção 

do Projeto desenvolvido 
nas aulas 

 Organização de 

material de apoio para 
as lacunas de 
aprendizagem  Reunião de curso 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 



•ALBERS, Josef. A Interação da Cor. Idioma: Português. Encadernação: Brochura/ 192 
págs./ 20,5x15cm. Ano da Obra/ Copyright: 2009. 
 

•ARAÚJO, Roberto. A Técnica Fotográfica – O Guia Essencial para Você Captar Imagens 
Fantásticas. Editora: Europa. Ano da Edição: 2009. 1ª Edição. 258 págs. Encadernação: 
Brochura. Idiomas: Português. Dimensões (lxaxp): 23,2x25,5x1,0cm.  

 BARROS, Lilian Ried Miller. A Cor no Processo Criativo – Um Estudo sobre Bauhaus e a 
Teoria de Goethe. 2ª Edição. Senac São Paulo.  

 DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. Título Original: Primer of Visual Literacy. 
Idioma: Português. Encadernação: Brochura/ Formato: 15x20,5/ 240 págs. Ano da Obra/ 
Copyright: 1973. Ano da Edição: 2007. Tradutor: Jefferson Luiz Camargo.  

 FILHO, João Gomes. Gestalt do Objeto – Sistema de Leitura Visual da Forma. 1ª Edição. 
Editora: Escrituras. 2000. 128 págs.  

 PEDROSA, Israel. O Universo da Cor. Idioma: Português. Encadernação: Brochura/ 158 
págs. Ano da Obra/ Copyright: 2003.  

 PRAKEL, David. Composição/ David Prakel. Tradução: Mariana Belloli. Revisão Técnica: 
Rodolpho Pajuaba. Porto Alegre: Bookman, 2010.  

 SANTAELLA, Lucia. O Que é Semiótica? Idioma: Português. Encadernação: Brochura/ 
Formato: 11,5x15,5/ 86 págs. Coleção: Primeiros Passos. Ano da Edição: 2003.  
 
 

 

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

 
Projeto Interdsiciplinar 
No dia 31 de Agosto ocorrerá uma reunião para construção de um projeto Interdisciplinar. Que 
se Efetivará em meados de Outubro, até a primeira semana de Dezembro. 
 
 
Semana de Animação 
Projeto Inter-Cursos, tem como objetivo promover uma integração interpessoal e inter-
profissional. Construção de uma animação que será apresentada na “Primavera do Saber”. 
 
 

 

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 
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intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Marcel Felício Copola 

Assinatura:                            Data: 14/02/2017 

 

 

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

 

Nome do coordenador (a): José Célio Leite Coscia 

 

 

Assinatura:                                                             Data: 21/092017 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 

 

XI– Replanejamento 

 
 
 
 
 

 
 


