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

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual  

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos  

Componente Curricular: Teoria e Formas de Comunicação 

Módulo: 1º C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Agnacilda Silva Rocha 

 
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
• Ler e interpretar as linguagens do design.  
• Realizar pesquisas pertinentes à área, que subsidiem o reconhecimento e o                                       
desenvolvimento de um projeto em design.  
• Realizar pesquisas temáticas.  
• Perceber imagem que está emergindo na elaboração da obra.  
• Frequentar exposições e mostras.  
• Desenvolver capacidade de observação.  
• Desenvolver capacidade de atenção.  
• Manter-se atualizado profissionalmente. 
• Interagir com instituições e profissionais da área. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Teoria e Formas de Comunicação                                    Módulo: 1 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 

Identificar os vários aspectos 
da área da comunicação.  
 
 
Classificar a produção 
imagética.  
 
Definir técnicas de 
organização de equipes de 
trabalho.  
 
Identificar as teorias que 
regem a prática da 
comunicação.  
 
Interpretar e utilizar métodos 
de análise da comunicação.  
 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

 
Enumerar as diferenças existentes 
nas diversas áreas de 
comunicação.  
 
Registrar as especificidades da 
imagem relacionadas com a 
comunicação.  
 
Utilizar técnicas para o 
desenvolvimento de trabalho em 
equipe.  
 
Pesquisar as diversas mídias da 
comunicação.  
 
Executar trabalhos onde a 
comunicação se dá pela imagem. 

 
 
 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 

 
Teoria da comunicação 
 
Elementos da comunicação 
 
Comunicação verbal e não verbal na área de Comunicação Visual 
 
Aspectos antropológicos, psicológicos, sociais e culturais da comunicação 
 
Meios e Veículos de comunicação, apreciação e análise 
 
Comunicação e mídia 
 
Aspectos psicológicos da teoria da comunicação 
 
Técnicas de organização do trabalho em equipe 
 
Princípios Básicos de Semiologia: Saussarre e Charles Sanders-Pierce 
 
Fundamentos Básicos: Conceitos de Signo, Significado e Significante 
 
Linguagens e códigos de veículo de comunicação, análise interpretativa 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Teoria e Formas de Comunicação                                                   Módulo: 1  
 
 

Habilidade Bases Tecnológicas 
e Competências* Procedimentos Didáticos 

Cronogram
a / Dia e 
Mês 

Semana de recepção 
 
 

Semana de 
recepção  

 
Semana de recepção (oficina estampa de camisetas) aula 1 

(2,5h/a) 

1. Enumerar as diferenças 
existentes nas diversas 
áreas de Comunicação. 
 
 

3. Comunicação 
verbal e não verbal 
na área da 
Comunicação Visual 
 

Apresentação do professor, forma e critérios de avaliação 
 
Apresentação da turma (lista de email) 
 
Apresentação das bases tecnológicas. 
 
-Solicitar material de desenho, recorte e colagem para semana 4, material de 
recorte (tesoura, revista, impressos) e colagem (cola, papéis, cartões) para 
semana 2 e 5 
-Lista de materiais para o componente 
 

 
aula 2 

(2,5h/a) 
 
 

1. Enumerar as diferenças 
existentes nas diversas 
áreas de Comunicação 

 
3. Comunicação 
verbal e não verbal 
na área de 
Multimídia 
 

Aula expositiva sobre linguagem e função das mensagens 
 
Exercício prático de identificação e classificação de mensagens em materiais 
impressos. [Fazer uma montagem, por equipe, com recortes de mensagens 
que exemplifiquem cada uma das 6 funções estudadas e uma fusão delas. 
 
- Reforçar material de colagem para aula 4 
 

aula 3 
(2,5h/a) 
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2. Registrar as 
especificidades da imagem 
relacionadas com a 
comunicação 
 
3. Utilizar técnicas para o 
desenvolvimento de 
trabalho em equipe.  
 
5. Executar trabalhos onde 
a comunicação se dá pela 
imagem. 

1. Teoria da 
Comunicação 
 
2. Elementos da 
comunicação 
 
8. Técnicas de 
organização do 
trabalho em equipe 

Aula expositiva sobre elementos básicos da linguagem visual. 
Dinâmica de análise de 2 imagens com o olhar nos elementos estudados, 
levando em consideração a leitura semântica e sintática.  
- Reforçar material de desenho, colagem para aula 6 e material de recorte 
(tesoura, revista, impressos) e colagem (cola, papéis, cartões) para semana 5 
 
 
Aula expositiva sobre composição na comunicação 
 
 
 
Aula expositiva sobre princípios da Gestalt 
Solicitar material de colagem e desenho para aula 8 
 
 
-Exercícios práticos de composição com os elementos estudados e análise 
com base nas Leis da Gestalt 
[ Criar uma mensagem não verbal no tamanho 20x25cm, que represente, 
visualmente, o conceito apontado. 1-Definir público, 2-Definir Semântica da 
mensagem, 3-Montar painel de definição visual do conceito, 4-Criar a 
mensagem não verbal.] 
Opções: Ágil, dinâmico, inovador, tradicional e autêntico, tecnológico 

 
 
 
 
 
 

aula 4 
(2,5 h/a) 

 
 
 
 

 
aula 5 

(2,5 h/a) 
 
 

aula 6 
(2,5 h/a) 

 
 

 
aula 7 

(2,5 h/a) 
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2. Registrar as 
especificidades da imagem 
relacionadas com a 
comunicação 
 
3. Utilizar técnicas para o 
desenvolvimento de 
trabalho em equipe.  
 

 
9. Princípios Básicos 
de Semiologia: 
Saussarre e Charles 
Sanders-Pierce 
 
10. Fundamentos 
Básicos: Conceitos 
de Signo, Significado 
e Significante 
 
8. Técnicas de 
organização do 
trabalho em equipe 

 Aula expositiva sobre semiótica. 
 
Com base na aula e na leitura do texto analisar, em dupla, a peça gráfica 
apresentada.  (peças do Inter 1 dos semestre anteriores) 
 

aula 8 
(2,5 h/a) 

 
aula 9 

(2,5 h/a) 
 

3. Utilizar técnicas para o 
desenvolvimento de 
trabalho em equipe.  
 
4. Pesquisar as diversas 
mídias da comunicação.  
 
5. Executar trabalhos onde 
a comunicação se dá pela 
imagem.  

 
5. Meios e veículos 
de comunicação, 
apreciação e análise 
 
6. Comunicação e 
mídia 
 
8. Técnicas de 
organização do 
trabalho em equipe 
 
11. Linguagens e 
códigos de veículo 
de comunicação, 
análise interpretativa 

1- Apresentação da proposta do projeto interdisciplinar e inicio da pesquisa 
 
 
2- Pesquisa 
 
 
3- Refinamento da pesquisa 
 
 
4- Apresentação da pesquisa 
 
 
5- Apresentação do projeto Interdisciplinar (2,5 h/a) 

aula 10 
(2,5 h/a) 

 
aula 11 
(2,5 h/a) 

 
aula 12 
(2,5 h/a) 

 
aula 13 
(2,5 h/a) 

 
aula 14 
(2,5 h/a) 
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4. Pesquisar as diversas 
mídias da comunicação. 
 

 
4. Aspectos 
antropológicos, 
psicológicos, sociais 
e culturais da 
comunicação 
 
7. Aspectos 
psicológicos da 
teoria da 
comunicação 

Filmes: análise e discussão 
• Muito além do peso (15) 
• Obsolescência programada (16) 
 
Pesquisar os temas abordados no filme para responder a uma avaliação na 
aula seguinte 
 
 
Avaliação 

 
aula 15 
(2,5 h/a) 

 
Aula 16 
(2,5 h/a) 

 
aula 17 
(2,5 h/a) 

Apresentação tccs Apresentação tccs Apresentação tccs (Identificar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos de 2 
trabalhos assistidos) 

aula 18 
(2,5 h/a) 

2.1 Utilizar técnicas para o 
desenvolvimento de 
trabalho em equipe. 

8. Técnicas de 
organização do 
trabalho em equipe 

Atividade de Integração organizada pelos alunos e, caso necessário, 
recuperação 

aula 19 
(2,5 h/a) 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
 
Competência 
  Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Identificar os 
vários aspectos da 
área da 
Comunicação. 
 

 
Participação em sala de 
aula. 
 
Aplicação de princípios de 
interpretação nas 

 
Exercícios: 
-Classificar mensagens de acordo com as 
funções 
 
-Analisar imagens com base na 

 
Atitudes pró-ativas 
 
Análise dos vários 
formatos de design e 
seus produtos. 

 
Técnica no 
cumprimentos dos 
exercícios apresentados 
utilizando a linguagem 
verbal, oral e visual. 
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2. Classificar a 
produção imagética.  
 

atividades e na sala de 
aula. 
 
Uso de princípios de 
análise nas atividades 
solicitadas 
 

semântica e na sintática 
 
-Elaborar composição com base nas 
técnicas estudadas e nos conceitos 
indicados (Gestalt) 
 
- Analisar usando a semiótica 
 
Execução do projeto Interdisciplinar 
 

 
Frequência 
 
Participação 

 
Assiduidade 
 
Cumprimento dos prazos 

3. Definir técnicas de 
organização de 
equipes de trabalho. 
 
4. Identificar as 
teorias que regem a 
prática da 
comunicação.  
 

Desempenho em sala de 
aula. 
 
 
Capacidade de estabelecer 
divisão de tarefas e limites 
de autonomia para trabalho 
em equipe. 

Exercícios: 
-Classificar mensagens de acordo com as 
funções 
 
-Analisar imagens com base na 
semântica e na sintática 
 
-Elaborar composição com base nas 
técnicas estudadas e nos conceitos 
indicados (Gestalt) 
 
- Analisar usando a semiótica 
  
Execução do projeto Interdisciplinar 
 

Decodificação dos 
elementos da 
comunicação 
 
Aplicação dessa 
decodificação em 
novos arranjos em 
trabalho final.  
 
Frequência 
 
Participação 

Técnica no 
cumprimentos dos 
exercícios e nos 
trabalhos finais. 
 
Divisão de tarefas para 
exercícios, projeto inter e 
vídeo 
 
Apresentação de 
repertório nas atividades 
solicitadas 
 
Assiduidade 
 
Cumprimento dos prazos 

5. Interpretar e 
utilizar métodos de 
análise da área da 
Comunicação 
 

Desempenho em sala de 
aula. 
 
Aplicação das teorias da 
comunicação na análise de 

Atividades (equipe): 
-Classificar mensagens 
-Analisar imagens com base no texto do 
Donis A. Dondis. 
-Elaborar composição com base nas 

Atitudes pró-ativas 
 
Decodificação dos 
elementos nas mídias. 
 

Técnica no 
cumprimentos dos 
exercícios e nos 
trabalhos finais. 
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 produtos de multimídia. técnicas estudadas e nos conceitos 
indicados analisar com as leis da Gestal 
 
Execução do projeto Interdisciplinar 
 
Desenvolvimento do vídeo sobre as 
teorias da comunicação (equipe) 
 
Avaliação. Elaboração de redação com 
base nos temas discutidos em aula 
(individual) 
 
Frequência 

Aplicação dessa 
decodificação em 
novos arranjos em 
trabalho final.  
 
Frequência 
 
Participação 

Apresentação de 
repertório nas atividades 
solicitadas 
 
Assiduidade 
 
Cumprimento dos prazos  
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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 X 

Agosto 
 

X 
 X X X X 

Setembro 
 
 

X X X 
 

X 

Outubro 
 
 

X X X 
 

X 

Novembro 
 

X 
 X X X X 

Dezembro 
 
 
 

 
X X X 

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

BORDENAVE, Juan E. Díaz. O Que é Comunicação? São Paulo: Editora Brasiliense, 2011. 
 
DONDIS, Donis A.. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
ECO, Umberto. Tratado de semiótica geral. São Paulo: Editora Perspectiva, 2005. 
 
FRUTIGER, Adrian. Sinais e Símbolos – Desenho, projeto e significado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007 
 
GIRAUD, Pierre. A Semiologia. Lisboa: Editora Presença, 1999. 
 
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2007.  
 
MACHADO, Arlindo. A Televisão levada a sério. São Paulo: Editora SENAC, 2000. 
 
MCLUHAN, Marshal e FIORE, Quentinl. O Meio é a Massagem. São Pulo: Ímã Editorial, 2011. 
 
MCLUHAN, Marshall, tradução de PIGNATARI, Décio. Os Meios de Comunicação como 
Extensões do Homem. São Paulo: Editora Cultrix, 1996. 
 
PIETROFORTE, Antonio Vicente. Análise do texto visual – a construção da imagem. São Paulo: 
Contexto, 2007. 
 
WOLF, Mauro. Figueiredo, tradução de VILAR, Maria Jorge. Teorias da comunicação. Lisboa, 
Ed. Presença, 1999. 
 
Sites:  
 
http://pt.scribd.com/doc/6883835/TEORIAS-DA-COMUNICACAO 
 
http://www.infoescola.com/comunicacao/teorias-da-comunicacao/ 
 
No decorrer das aulas serão indicados vídeos e filmes 
 
 

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

Inserir projetos e atividades que serão desenvolvidos no decorrer do ano letivo. 
 
 
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Para que o aluno obtenha a recuperação paralela será necessário a presença dele nas aulas e o 
mesmo terá que desenvolver um relatório com as principais definições das bases desenvolvidas 



 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 
 

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

no componente 
 
O projeto Interdisciplinar terá maior peso sobre a menção final e este componente terá como 
instrumento o processo de pesquisa. 
 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: Agnacilda Silva Rocha 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial 
no que está definido para o Componente Curricular.     

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59                 aprovado pela portaria Cetec nº 15   de 07/01/2009 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL 

Qualificação: AUXILIAR DE PROCESSOS GRÁFICOS 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico I 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 

Professores: Adeilson Toledo Torres, Diego Felipe Florença e  
Agnacilda Silva Rocha 

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

• Expressar bidimensionalmente esboços de projetos. 
• Selecionar medidas tipográficas e cálculo de diagramação empregado no setor 

editorial. 

• Identificar técnicas de montagem de originais nos diferentes processos de pré-
impressão. 

• Analisar os processos de obtenção das cores e seus efeitos na comunicação visual. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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• Interpretar os aspectos compositivos da imagem. 
• Analisar e aplicar os diferentes softwares gráficos, suas principais ferramentas e 

equipamentos.  
• Identificar estruturas tridimensionais no espaço. 

• Identificar e utilizar instrumentos necessários para planejamento gráfico. 

• Analisar possibilidades de inovação material, plástica ou tecnológica para 

desenvolvimento de projetos, utilizando os conhecimentos da evolução histórica da 

arte. 

• Posicionar-se de forma crítica perante a produção artística desde as primeiras 

manifestações até o pós-impressionismo. 

•  Desenvolver percepção crítica da produção artística aplicada a comunicação visual 

dentro da evolução histórica. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Identificar os diferentes softwares 
gráficos e suas principais ferramentas e 
equipamentos. 
 
2. Identificar as especificidades de cada 
programa gráfico, o significado e 
aplicação de cada ferramenta gráfica. 
 
 
3. Indicar as diferentes formas de 
fechamento de arquivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar os diferentes softwares gráficos 
no projeto de design. 
 
2. Utilizar as ferramentas básicas de cada 
programa. 
 
3. Utilizar as diferentes formas de 
fechamento de arquivo. 

 1. Introdução a Informática: 
a) hardware 
b) software 
c) periféricos 
d) editor de texto 
e) internet 
 
2.Sistemas operacionais: características 
e diferenças 
 
3. Definição de Formatos de Imagens e 
tipos de softwares: 
a) Programas de Edição de Bitmaps 
(Photoshop) 
b) Programas de Edição Vetorial (Corel 
Draw e/ ou Ilustrator) 
c) Programas de Editoração Eletrônica 
(InDesign) 
 
4. Procedimentos para uso de 
ferramentas e funções dos softwares: 
operacionalidade, recursos e atalhos 
dos programas 
a) Programas de Edição de Bitmaps 
(Photoshop) 
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b) Programas de Edição Vetorial (Corel 
Draw e/ou Ilustrador) 
c) Programas de Editoração Eletrônica 
(In Design) 
 
5. Técnicas de fusão e tratamento de 
imagens. 
 
6. Introdução as ferramentas de 
editoração eletrônica: diagramação de 
páginas 
 
7. Fechamento de Arquivo 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Todas Todas 
Aula Inaugural (semana da recepção) 
Apresentação das bases tecnológicas 
 

19/07 a 22/07 

1 1  Aula expositiva com uso de datashow 25/07 a 29/07 

2 3 e 4 Criação de bottons 
Tema: Olímpiadas ou Paraolimpíadas no Brasil 01/08 a 12/08 

1 e 2 4 e 5 
Criação de cartão postal 
Tema:  Patrimônios nossos: Um olhar para região 
metropolitana de São Paulo 

15/08 a 26/08 

1 e 2  3, 4 e 5 Criação de Matrizes para produção de estampa 
Tema: Cultura afro, indígena e portuguesa. 29/08 a 30/09 

Todas Todas Semana de animação 19/09 a 24/09 

Todas Todas 
Projeto interdisciplinar 
Peça: Jogo da memória 
Tema:  Influência dos movimentos artísticos na 
Comunicação Visual. 

03/10 a 02/12 

Todas Todas Entrega de atividades recuperação paralelas. 
Revisão de projetos interdisciplinares. 05/12 a 09/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
 (por extenso) Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Identificar os diferentes softwares 
gráficos e suas principais 
ferramentas e equipamentos. 
Identificar as especificidades de 
cada programa gráfico, o 
significado e aplicação de cada 
ferramenta gráfica. 
Indicar as diferentes formas de 
fechamento de arquivo. 

Execução dos exercícios em sala de 
aula. 
Entrega das atividades propostas.  
Exposição oral 

Agilidade - cumprimento dos prazos. 
Comprometimento - entrega dos 
exercícios. 
Organização - material nos 
pendrives. 
Participação - duvidas, 
experimentações e sugestões. 
Concentração - qualidade no 
resultado dos exercícios. Os 
parâmetros serão as imagens 
publicitárias. 
Assiduidade - comparecimento nas 
aulas.  

Execução das atividades em sala 
Entrega das atividades 
Qualidade dos resultados dos 
exercícios, utilizando as imagens 
publicitárias como parâmetro. 
Interesse em buscar novas formas 
de executar os exercícios propostos 
ou ainda, executar outros exercícios 
com as técnicas aprendidas. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho X 
  

X X 

Agosto 
     

Setembro X 
 

X X 
 

Outubro 
 

X 
  

X 

Novembro 
 

X X X 
 

Dezembro 
    

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

- http://www.livrophotoshop.com.br/site/ 
- http://www.tutoriaisphotoshop.net/ 
Série Aprendendo Illustrator: http://www.youtube.com/watch?v=pa8Bp_lZvo8&feature=related 
Série Illustrator em português: 
http://www.youtube.com/user/villerjunior#p/c/70848F854EA7D77C/6/iDCTnUpPeZI 
 
- C. BRUNEAU, T. GRANIER, D. LEGRAND, A. LEGRAND, É. MAHÉ, G. NIEMETZKY, P. 
ROUGE, F. QUINIO. Tratamento de imagens com Photoshop. Ed. Artmed. 2007 
 
- PINTO, Sandra Rita B. Criação e tratamento de imagem com o Photoshop. Digerati 
Editorial. 2007 
Título: O guia completo da cor 
Título original: complete guide to colour, The 
Isbn: 9788573595932 
Ano da obra/copyright: 2004 
Ano de edição: 2007 Edição: 1ª 
 
Título: Adobe Photoshop cs4 para fotografos digitais 
Título original: Adobe Photoshop cs4 book, The 
Isbn: 9788576053743 
Ano da obra/copyright: 2009 
Ano de edição: 2009 
Edição: 1ª 
 

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

 
Projeto interdisciplinar que será desenvolvido em conjunto com todas as outras disciplinas. 
Semana da Animação 
 
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 dos professores: Adeilson Toledo Torres, Diego Felipe Florença e Agnacilda Silva Rocha 
 
Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/16 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
Nome do coordenador (a):  Marcos Antonio de Lima Junior 

http://www.youtube.com/user/villerjunior#p/c/70848F854EA7D77C/6/iDCTnUpPeZI
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Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59                 aprovado pela portaria Cetec nº 15   de 07/01/2009 

Etec de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS NA 
COMUNICAÇÃO VISUAL  

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Virginia Inácio e Maria Fernanda Guimarães 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente 
curricular. 
1. Selecionar características de estilos artísticos que contribuam como fonte de informação para 

o desenvolvimento do projeto ou produto de comunicação visual 

2. Interpretar informações sobre o contexto artístico na história, analisando sua evolução e as 

características gerais das manifestações artísticas. 

3. Identificar, no contexto contemporâneo, manifestações artísticas e culturais que enriqueçam o 

processo de trabalho do profissional da comunicação visual. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:      INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL                                                                                                             
Módulo: I 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Selecionar características de estilos 
artísticos que contribuam como fonte de 
informação para o desenvolvimento do 
projeto ou produto de comunicação visual. 
 
2. Interpretar informações sobre o contexto 
artístico na história, analisando sua 
evolução e as características gerais das 
manifestações artísticas. 
 
3. Identificar, no contexto contemporâneo, 
manifestações artísticas e culturais que 
enriqueçam o processo de trabalho do 
profissional de comunicação visual. 

 1. Identificar informações sobre estilos artísticos 
que contribuam de forma criativa para o projeto ou 
produto de comunicação visual. 
 
2. Pesquisar informações sobre a história da arte. 
 
3. Identificar referências artísticas e sua 
contribuição dentro de seu contexto histórico. 

 1. Diferentes linguagens artísticas (desenho, 
pintura, escultura/ modelagem, arquitetura, 
as artes aplicadas ao uso cotidiano). 
 
2. Conceito de arte nos contextos históricos: 
 
• Introdução: primeiras manifestações (Pré-
História) 
 
• Antiguidade (Egito, Grécia, Roma, Paleo-
Cristã e Bizantina) 
 
• Idade Média (Românico e Gótico) 
 
• Idade Moderna 
 
(Renascimento, Maneirismo, Barroco e 
Rococó) 
 
• Idade Contemporânea (Neoclássico, 
Romantismo, Realismo, Impressionismo e 
Pós-Impressionismo) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS NA COMUNICAÇÃO VISUAL                                                                                                                 
Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Identificar informações sobre 
estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de 
comunicação visual. 
 
2. Pesquisar informações sobre 
a história da arte. 
 
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico. 

1. Diferentes linguagens artísticas 
(desenho, pintura, escultura/ 
modelagem, arquitetura, as artes 
aplicadas ao uso cotidiano). 
 
2. Conceito de arte nos contextos 
históricos: 
 
• Introdução: primeiras 
manifestações (Pré-História) 
 

Recepção das Turmas. Apresentação da disciplina 
e do método de trabalho. Organização dos grupos. 
Leitura de textos, debate e observação de imagens 
e vídeos. 
•Exposição Teórica com recursos audiovisuais 
•Orientação pessoal 
•Discussões sobre o tema 19 / 07 a 29 /07 
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1. Identificar informações sobre 
estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de 
comunicação visual. 
 
2. Pesquisar informações sobre 
a história da arte. 
 
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico. 

Introdução: primeiras 
manifestações (Pré-História) 
 
• Antiguidade (Egito, Grécia, 
Roma, Paleo-Cristã e Bizantina) 
 
• Idade Média (Românico e 
Gótico) 
 
• Idade Moderna 
 
(Renascimento, Maneirismo, 
Barroco e Rococó) 
 
• Idade Contemporânea 
(Neoclássico, Romantismo, 
Realismo, Impressionismo e Pós-
Impressionismo) 

•Exposição Teórica com recursos audiovisuais 
•Orientação pessoal 
•Discussões sobre o tema 

 
01/08 a 31/08 

1. Identificar informações sobre 
estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de 
comunicação visual. 
 
2. Pesquisar informações sobre 
a história da arte. 
 
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico. 

Idade Moderna 
 
(Renascimento, Maneirismo, 
Barroco e Rococó) 
 
• Idade Contemporânea 
(Neoclássico, Romantismo, 
Realismo, Impressionismo e Pós-
Impressionismo) 

•Exposição Teórica com recursos audiovisuais 
•Orientação pessoal 
•Discussões sobre o tema 
•Apresentação de trabalho prático sobre os temas 
escolhidos pelos grupos acerca do conteúdo das 
aulas, acompanhados de seminários. 
• Primavera do saber - Semana de animação 

 
01/09 a 30/09 
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1. Identificar informações sobre 
estilos artísticos que 
contribuam de forma criativa 
para o projeto ou produto de 
comunicação visual. 
 
2. Pesquisar informações sobre 
a história da arte. 
 
3. Identificar referências 
artísticas e sua contribuição 
dentro de seu contexto 
histórico. 

Idade Moderna 
 
(Renascimento, Maneirismo, 
Barroco e Rococó) 
 
• Idade Contemporânea 
(Neoclássico, Romantismo, 
Realismo, Impressionismo e Pós-
Impressionismo). 

Exposição Teórica com recursos audiovisuais 
Orientação pessoal 
Apresentação de seminários e produção de 
exposição 
Projeto Interdisciplinar 
Feira do TCC 
Conversas com pic nic 
 
 
 
 

 
 01/11 a 12/12 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Instrumento(s) e Procedimentos de 
Avaliação1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 



 
________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

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

 
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 

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 

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

Vídeos: 
- A História da Arte em Videoclipe 
- Afinal, o que é Arte? 
- VI Mostra 3M em Arte Digital 
 
Artigos: 
SARDELICH, M. A. Leitura de imagens, cultura visual e prática educativa. Cad. 
Pesqui. vol.36 no.128 São Paulo May/Aug. 2006 
 
Livros: 
SODRÉ, N. Síntese de História da Cultura Brasileira. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 1981. 
PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. São Paulo: Ática, 2005. 
GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora LTC- Livros técnicos e 
Científicos Editora. 
ABAURRE, Maria Luiza; PONTARA, Marcela; CESILA, Juliana Sylvestre. Realismo: origens e chegada 
a Portugal. In:Literatura- Ensino Médio. UNO sistema de ensino 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Literatura Brasileira. São Paulo: Atual, 
2000. 
NICOLA, José de. Literatura Brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione, 1998. 
 
 

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

 
 
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 
 Aos alunos que se ausentarem em dias de avaliação serão ofertadas novas oportunidades de apresentação 
de trabalho.  
A análise do rendimento do aluno será realizada à luz de suas condições pedagógicas, considerando as 
habilidades diagnosticadas. 
 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Virginia Inácio e Maria Fernanda Guimarães 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
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____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59                 aprovado pela portaria Cetec nº 15   de 07/01/2009 

Etec: Escola Técnica de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos 

Componente Curricular: Meios de Impressão e Processos Gráficos - MIPG 

Módulo: 1 C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Fernando França / Gino Calderolli / /Maria Fernanda /  

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

• Reproduzir meios de impressão 
• Pesquisar novas tecnologias gráficas. 
•  

ÁREA DE ATIVIDADES 
 
A – ANALISAR UM PRODUTO OU UMA PEÇA GRÁFICA 

• Examinar as características gráficas. 
 
B – PLANEJAR O TRABALHO ANALÍTICO 

• Estabelecer cronograma de trabalho. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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C – PESQUISAR TEMAS, PROCEDIMENTOS E MATERIAIS GRÁFICOS 

• Pesquisar tendências; 
• Conhecer novas tecnologias da área gráfica; 

Estudar culturas e costumes locais/ regionais. 
• Experimentar ideias.  
• Estar informado sobre a produção corrente.  
• Pesquisar literatura específica da área.  
• Realizar pesquisas de mercado.  
• Pesquisar padrões de reprodutibilidade. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular: Meios de Impressão e Processos Gráficos - MIPG                                                  Módulo: 1 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 Identificar técnicas de produção gráfica 
ao longo da história. 
 
Analisar os diferentes tipos de papel e 
para sua aplicação. 
 
Analisar a evolução das principais 
tipografias. 
 
Reconhecer técnicas de montagem de 
um original nos diferentes processos de 
pré-impressão. 
 
Analisar a composição do espaço para 
impressão (texto, coluna e imagem). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obter informações sobre a evolução da 
escrita, seus materiais e suportes; 
 
Indicar papéis para diferentes tipos de 
impressões; 
 
Selecionar as características das principais 
tipografias; 
 
Identificar materiais e equipamentos 
adequados à cada processo de impressão; 
 
Elaborar bonecos para revisão. 
. 

 Evolução gráfica ao longo da história: 
xilogravura; rotogravura, serigrafia e outros. 
 
Equipamentos: máquinas e impressoras 
gráficas e materiais de suporte para 
impressão; 
 
Papel: formato, gramatura, textura e cor; 
 
Tipos de papéis: dobradura, resistência e 
revestimento; 
 
Tipos de fontes: classificação, características 
e diferenças. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Meios de Impressão e Processos Gráficos - MIPG                                                  Módulo: 1 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Obter informações sobre a 
evolução da escrita, seus 
materiais e suportes; 
 

2. Selecionar as 
características das principais 
tipografias; 
 

 

 1. Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura; rotogravura, 
serigrafia e outros. 

  
4. Tipos de fontes: classificação, 
características e diferenças. 
 

• Aula expositiva, Análise de materiais 
impressos.  

História da escrita: Pinturas 
rupestres, Alfabeto fenício, 
sumérios, ideogramas chineses e 
sua expansão, comparação escrita 
orienta e ocidental, Monges 
escribas, Gutemberg: a Bíblia, 
monges es. 
Atividade: Desenvolver um alfabeto 
tipográfico, material a ser discutido 
na aula seguinte. 

 

 
25/ 07 a 29/07 
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Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressões; 
 

3. Papel: formato, gramatura, 
textura e cor. 

 

• Aula expositiva, Análise de materiais 
impressos.  

• Aula expositiva 
Discussão dos trabalhos tipográficos da 
primeira aula. Objetivo: Observar o repertório 
de cada aluno, absorção visual e perceber o 
quanto de originalidade há em cada trabalho. 
• Aula expositiva 
História do papel: importância no 
desenvolvimento econômico. Características 
do papel: gramatura, textura, cor. Discussão 
a partir de produtos analisados em sala de 
aula, livros, embalagens, rótulos, etc. 

 
 
 

 
01/ 08 a 05/08 

 
2. Selecionar as 
características das principais 
tipografias; 
 

 
4. Tipos de fontes: classificação, 
características e diferenças. 
 

Aula expositiva, análise de fontes tipográficas. 
 

 
08/ 08 a 12/08 
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1. Obter informações sobre a 
evolução da escrita, seus 
materiais e suportes; 
 

Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura; rotogravura, 
serigrafia e outros. 

 
Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e materiais de 
suporte para impressão; 
 

Aula prática de xilogravura ou Stencil em sala 
de aula. 
• Aula expositiva 

Revisão da história da impressão, 
permeando por todos demais tópicos 
vistos anteriormente e pontuando a 
relevância da xilogravura no período. 

Aula prática: Oficina de xilogravura, tipos de 
madeiras, tintas, papéis adequados e etc. 

 
15/08 a 02/09 

1. Obter informações sobre a 
evolução da escrita, seus 
materiais e suportes; 
 

Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura; rotogravura, 
serigrafia e outros. 

 
Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e materiais de 
suporte para impressão; 
 
 

Aula prática de xilogravura ou Stencil em sala 
de aula. 
• Aula expositiva 

Revisão da história da impressão, 
permeando por todos demais tópicos 
vistos anteriormente e pontuando a 
relevância da serigrafia no período. 

Aula prática: Oficina de serigrafia, tipos de 
tintas, suportes e etc. 

 
05/09 a 23/09 
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1.Obter informações sobre a 
evolução da escrita, seus 
materiais e suportes; 
 
2.Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressões; 
 
3.Selecionar as 
características das principais 
tipografias; 
 
4.Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de impressão; 
 

 
1.Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura; rotogravura, 
serigrafia e outros. 
 
2.Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e materiais de 
suporte para impressão; 
 
3.Papel: formato, gramatura, 
textura e cor; 
 
4.Tipos de papéis: dobradura, 
resistência e revestimento; 
 
5.Tipos de fontes: classificação, 
características e diferenças. 
 

Feedback geral do trimestre e 
desenvolvimento de um projeto a partir das 
ferramentas aprendidas a partir da escolha do 
aluno ou visita técnica ou saída técnica. 
 

 
26/09 a 07/10 
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1.Obter informações sobre a 
evolução da escrita, seus 
materiais e suportes; 
 
2.Indicar papéis para 
diferentes tipos de 
impressões; 
 
3.Selecionar as 
características das principais 
tipografias; 
 
4.Identificar materiais e 
equipamentos adequados à 
cada processo de impressão; 

1.Evolução gráfica ao longo da 
história: xilogravura; rotogravura, 
serigrafia e outros. 
 
2.Equipamentos: máquinas e 
impressoras gráficas e materiais de 
suporte para impressão; 
 
3.Papel: formato, gramatura, 
textura e cor; 
 
4.Tipos de papéis: dobradura, 
resistência e revestimento; 
 
5.Tipos de fontes: classificação, 
características e diferenças. 
 

Projeto Interdisciplinar – Item VII do PTD 
(ainda a definir) 

10/10 a 02/12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
________________________________________________________________________________________ 

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 

Identificar técnicas de produção 
gráfica ao longo da história. 
 
Analisar os diferentes tipos de 
papel e para sua aplicação. 
 
Analisar a evolução das 
principais tipografias. 
 
Reconhecer técnicas de 
montagem de um original nos 
diferentes processos de pré-
impressão. 
 
Analisar a composição do 
espaço para impressão (texto, 
coluna e imagem). 
 

- Frequência Participação, dúvidas. 
Interação  
- Trabalhos em grupos para trocas 
de percepções sobre o objeto de 
aula, levando a debates e trazendo 
a tona tópicos a serem utilizados 
em aula; 
- Oficina de Xilogravura, 
- Oficina de serigrafia e Stencil 
- Desenvolvimento e produção de 
alfabeto tipográfico experimental a 
partir de características pessoais.  
- Elevar a percepção do alunos a 
caminhos mais inovadores e 
originais. 
- Pontualidade e Prazo na entrega 
das atividades. 

- Rapidez, Clareza, Objetividade; 
- Coerência, Inovação e Interação. 
- Capacidade de sintetizar e 
organizar ideias;  
- Estímulos de trocas de 
experiências. 
 

Entrega dos trabalhos e ou 
atividades no prazo; 
Aplicação dos conceitos vistos em 
aula nas atividades; 
Melhor interação e adaptação ao 
espaço de trabalho e estudo. 
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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 

      

Agosto  
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Setembro 
 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Outubro 
 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Novembro 
 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Dezembro 
 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

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

Saltz, Ina. Design e Tipografia. São Paulo: Editora Blucher, 2010 
Tondreau, Beth. Criar Grids. São Paulo: Editora Blucher, 2010 
Mestriner, Fabio. 4 Pequenas Histórias que Juntas Mudaram o Mundo. São Paulo:M. Books, 
2014 
Lupton, Ellen. Pensar com tipos. São Paulo: Cosac Naify, 2006 
Rocha, Claudio. Novo Projeto Tipográfico. São Paulo: Rosari, 2012 
Moginet, Stefan F. Do cálamo ao computador. São Paulo: Rosari, 2012 
Gaudêncio Junior, Norberto. A herança escultórica da tipografia. São Paulo: Rosari, 2004 

Como criar em tipografia/ Design Museum; tradução Elisa Nazarian. Belo Horizonte: Editora 
Gutenberg, 2011 
 

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

Ainda a definir 
 
 
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Avaliações extras como trabalhos e pesquisas ligados a meios de impressões escolhidos pelo 
professor 
 
Pesquisa imagética dos processos de impressão e explanação das características em sala de aula como 
apresentação em meio digital ou com suporte de material tangível. 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: Fernando França / Gino Calderolli / Maria Fernanda / Sandro Ribeiro 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial 
no que está definido para o Componente Curricular.     

Nome do coordenador (a): 

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

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: AUXILIAR DE PROCESSOS GRÁFICOS 

Componente Curricular: FORMAS COMPOSITIVAS DOS ELEMENTOS PLÁSTICOS 

Módulo: I C. H. Semanal: 5,0 

Professoras: Carolina Marielli Barreto /Haydeé Martins/Fernando França /Maria 
Fernanda Guimarães dos Santos 

 
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
•  Ler e interpretar as linguagens do design. 

• Conhecer e realizar serviços com software gráficos em nível básico. 

• Realizar pesquisas pertinentes à área, que subsidiem o reconhecimento e o 

desenvolvimento de um projeto em design.  

• Desenhar e aplicar técnicas básicas de ilustração. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:  Formas Compositivas dos Elementos Plásticos  Módulo I 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 Analisar o campo visual.  
1 

Identificar elementos que compõem um 
campo visual. 

1 Fundamentos sintáticos de linguagem 
visual: 
- equilíbrio, superfície, tensão espacial, 
simetria, textura e ritmo 
 

2 Identificar os processos de obtenção 
das cores. 

2 Aplicar as cores em conformidade com a 
necessidade de projeto de comunicação 
visual. 

2 . Teoria das cores: 
Círculo Cromático: 
 - escala cromática, monocromática e 
cores neutralizadas 
Harmonia das Cores: 
- analogia, monocromática, por 
contraste, cores complementares, tríade, 
temperatura dominante 
 

3 Selecionar informações sobre cores 
adequadas ao desenvolvimento do 
projeto de comunicação visual. 

3 Identificar os elementos que fazem parte da 
composição plástica. 

3  Teoria e percepção da forma – Gestalt 

4 Interpretar aspectos compositivos da 
imagem. 
 

4 Aplicar os métodos de composição espacial. 4 Princípios de diagramação na 
composição: 
- equilíbrio de formas e cores 
 

5. Distinguir informações que possibilitem 
a organização espacial. 

5 Pesquisar e utilizar técnicas compositivas e 
materiais plásticos. 

 Fundamentos de composição e projeto 
de comunicação visual 

6. Analisar o conteúdo plástico adequado 
ao projeto de comunicação visual. 

6 Selecionar criativamente o material para o 
desenvolvimento do projeto. 

 Uso dos materiais: 
- suportes variados, papéis, papelão, 
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tecido, madeira, serragem, cola, massa 
acrílica, etc. 
 

7. Elaborar projetos de comunicação 
visual trabalhando elementos 
compositivos. 

   Técnicas Visuais: 
- frotagem e aplicações de textura 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular:  Formas Compositivas dos Elementos Plásticos  Módulo I 
 

Habilidade Base Tecnológica Procedimento Didático Cronograma 
Dia / Mês 

Semana de acolhimento dos alunos e apresentações do professor e das competências, habilidades e bases tecnológicas do 
componente. 19 a 26/07 

1. Analisar o campo visual. 
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem. 
compositivos. 
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial. 
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual. 

5. Fundamentos de 
composição e projeto de 
comunicação visual; 4. 
Princípios de diagramação na 
composição e projeto de 
comunicação visual 
6. Uso de materiais diversos; 
7. Técnicas Visuais: frotagem e 
aplicações de textura; 

Aula teóricas  
Dinâmicas visando análise dos elementos visuais. 
Desenvolvimento de composições. 
Leitura das produções. 
Acompanhamento dos projeto multidisciplinares (botton). 
 

27/070 a 19/08 
 

2. Identificar os processos de 
obtenção das cores. 
 

2. Teoria das cores: círculo 
cromático; harmonia das cores; 

Abordagem da Teoria das cores e apresentação 
bibliográfica da área por meio de aulas expositivas e 
seminários. Desenvolvimento de uma série de 
composições abordando a aplicação da teria das cores. 
Pesquisa de repertório de imagens dos alunos e de 
estudos de caso de identidades visuais. 

21/08 a 23/09 
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1. Analisar o campo visual. 
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem 
.  

3.Teoria e Percepção da 
Forma.- Gestalt 
1. Fundamentos sintáticos da 
linguagem visual: equilíbrio, 
superfície, tensão espacial, 
simetria, textura e ritmo; 
4. Princípios de diagramação 
na composição e projeto de 
comunicação visual 
 
 

Aula teórica/ prática 
Abordagem Teoria e Percepção da Forma (Gestalt). 
Fundo/figura. 
Desenvolvimento de uma série de composições 
abordando os elementos básicos da composição, seus 
fundamentos sintáticos e sua estrutura espacial. 
Acompanhamento dos projetos multidisciplinares 
(postal/matrizes). 

26/09 a 25/11 

1. Analisar o campo visual. 
2. Identificar os processos de 
obtenção das cores. 
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem. 
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial. 
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual. 
7. Elaborar projetos de 
comunicação visual trabalhando 
elementos compositivos. 

1. Analisar o campo visual. 
2. Identificar os processos de 
obtenção das cores. 
3. Selecionar informações 
sobre cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem. 
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial. 
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual. 
7. Elaborar projetos de 
comunicação visual 
trabalhando elementos 
compositivos. 

Acompanhamento contínuo do projeto interdisciplinar 
(pesquisa, levantamento iconográfico, leiautes, produção, 
finalização). 
Orientação e Desenvolvimento do Projeto INTER 1 (Jogo 
da Memória da História da Arte) 
 
 

 
10/10 a 02/12 
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1. Analisar o campo visual. 
2. Identificar os processos de 
obtenção das cores. 
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 
4. Interpretar aspectos compositivos 
da imagem. 
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização espacial. 
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual. 
7. Elaborar projetos de comunicação 
visual trabalhando elementos 
compositivos. 
 

1. Analisar o campo visual. 
2. Identificar os processos de 
obtenção das cores. 
3. Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
comunicação visual. 
4. Interpretar aspectos 
compositivos da imagem. 
5.  Distinguir informações que 
possibilitem a organização 
espacial. 
6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual. 
7. Elaborar projetos de 
comunicação visual trabalhando 
elementos compositivos. 
 

Período de revisão dos conteúdos e auto avaliação. 02/12 a 11/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência 
 Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1-Analisar o campo 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-Identificar os processos de 
obtenção das cores. 
3- Selecionar informações sobre 
cores adequadas ao 
desenvolvimento do projeto de 
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. 
 

4-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. 

5- Distinguir informações que 
possibilitem a organização espacial 
 
 

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

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

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

6- Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto de 
comunicação visual. 

- 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. 

7- Elaborar projetos de 
comunicação visual trabalhando 
elementos compositivos. 

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

- Apresentações de Slides; 
 
Revistas diversas, inclusive as da área de design e acervo de imagens. 
ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. Uma Psicologia da Visão Criadora.13ª Edição. São 
Paulo: Pioneira, 2000. 
DONDIS, Donis. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes. 
JOSEF, Albers. Interação entre cores. São Paulo: Cosac &Naif, 2009. 
GOMES FILHO, João. Gestalt do Objeto: Sistema de Leitura Visual da Forma. São Paulo: 
Escrituras, 2004. 
PEDROSA, I. Universo da cor. São Paulo: Senac editora. 
PEDROSA, Israel. Da cor a cor inexistente. Léo Christiano Editorial LTDA. 
OSTROWER, Fayga .Universos da Arte. Rio de Janeiro: Editora Campus LTDA. 
WONG, Wucius. Princípios de Forma e Desenho. São Paulo: Martins Fontes. 
 
 
 

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

Projeto Interdisciplinar – Desenvolver visualidade de das cartas de um jogo da memória  com 
abstrações que remetam aos elementos de estilo da história da Arte em grupos de 05 alunos, 
envolvendo os componentes curriculares Aplicativos Informatizados para o Design Gráfico I, 
Teorias e Formas de Comunicação e Meios de Impressão e Processos Gráficos e influências 
dos Movimentos Artísticos no Design Gráfco 
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Avaliação aula a aula 
Estudos dirigidos 
Trabalhos monitorados 
Reelaboração de propostas com acompanhamento 
Estudo de textos teóricos e produção de textos interpretativos 
Reapresentação de composições insatisfatórias 
Exercícios e trabalhos extras 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: Carolina Marielli /Haydeé Martins/Virginia M. Nescina Inácio/Maria Fernanda 
Guimarães dos Santos Fernanda/ Fernando França 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
 

Assinatura:                                                                                        Data:  
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Etec ETEC CARAPICUIBA 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de 

TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL 

Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR de  Administração 

Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia 

Módulo: I C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Davi Silva Peixoto 

 

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

• Analisar no contexto contemporâneo manifestações artísticas e culturais que 
enriqueçam o processo de trabalho da área.  

• Criar projetos de comunicação visual em meios eletrônicos. 
• Escrever e interpretar textos técnicos, utilizando o vocabulário específico da  

           área. 
• Desenvolver projeto que mobilize as competências, as habilidades e as  

  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 

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

 
Componente Curricular: Linguagem, Trabalho e Tecnologia                               Módulo: I 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Analisar textos técnicos/ comerciais da 
área, por meio de indicadores linguísticos e 
de indicadores extralinguísticos.  
2. Desenvolver textos técnicos aplicados à 
área , de acordo com normas e convenções 
específicas.  
3. Pesquisar e analisar informações em 
diversas fontes convencionais e 
eletrônicas.  
4. Definir procedimentos linguísticos que 
levem à qualidade nas atividades 
relacionadas com o público consumidor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar recursos linguísticos de coerência e de 
coesão, visando atingir objetivos da comunicação 
comercial relativos à área.  
2.1. Utilizar instrumentos da leitura e da redação 
técnica, direcionadas à área específica.  
2.2. Identificar e aplicar elementos de coerência e 
de coesão em artigos e em documentação. 
2.3. Aplicar modelos de correspondência 
comercial aplicados à área de atuação.  
3.1. Selecionar e utilizar fontes de pesquisa 
convencionais e eletrônicas.  
3.2. Aplicar conhecimentos e regras linguísticas 
na execução de pesquisas específicas.  
4.1. Comunicar-se com diferentes públicos.  
4.2. Utilizar critérios que possibilitem o exercício 
da criatividade e constante atualização da área.  
4.3. Utilizar a língua portuguesa como linguagem 
geradora de significações, que permita produzir 
textos a partir de diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais.  
 
.  

 1. Estudos de textos técnicos/ comerciais 
aplicados à área de Administração, através 
de:  
 indica dore s  linguís ticos :  
o vocabulário;  
o morfologia;  
o sintaxe;  
o semântica;  
o grafia;  
o pontuação;  
o acentuação, etc  
 indica dore s  e xtra linguís ticos :  
o efeito de sentido e contextos 
socioculturais;  
o modelos preestabelecidos de produção de 
texto  
 
2. Conceitos de coerência e de coesão 
aplicadas à análise e à produção de textos 
técnicos específicos da área de 
Administração:  
 ofícios ;  
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 memora ndos ;  
 comunica dos ;  
 ca rta s ;  
 a vis os ;  
 de c la ra çõe s ;  
 re cibos ;  
 ca rta-currículo;  
 curriculum vita e ;  
 re la tório té cnico;  
 contra to;  
 memoria l de s critivo;  
 memoria l de  crité rios ;  
 té cnica s  de  re da ção;  
 a ta   
 
3. Parâmetros de níveis de formalidade e de 
adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação  
 
4. Princípios de terminologia aplicados à 
área de atividade.  
 g los s á rio com nome s  e  orige ns  dos 
termos utilizados na área;  
 a pre s e nta ção de  tra ba lhos  de  pe s quis a s ;  
 orie nta çõe s  e  norma s  linguís tica s  pa ra  a  
elaboração do trabalho de conclusão de 
curso  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

4.3. Utilizar a língua 
portuguesa como linguagem 
geradora de significações, que 
permita produzir textos a partir 
de diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais.  

 

Apresentação das Bases 
Tecnológicas 

Apresentação e discussão das Bases 
Tecnológicas e dos métodos avaliativos 

 
           19 /07 a 29 /07 

4.2. Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área.  

 

2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicadas à análise e à 
produção de textos técnicos 
específicos da área. 

 

Técnicas de Redação: Avaliação Diagnóstica  
01 / 08  a 19 /08 

4.2. Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área.  

 

2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicadas à análise e à 
produção de textos técnicos 
específicos da área. 

 

Criação de Currículo e Carta Currículo em 
Laboratório. 

 
22 /08 a 02 /09 

1. Utilizar recursos linguísticos 
de coerência e de coesão, 
visando atingir objetivos da 
comunicação comercial 
relativos à área.  

 

2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicadas à análise e à 
produção de textos técnicos 
específicos da área. 

 

Tipologia Textual: Relatório Técnico  
05/ 09 a 23/09 
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2.1. Utilizar instrumentos da 
leitura e da redação técnica, 
direcionadas à área. 
2.2. Identificar e aplicar 
elementos de coerência e de 
coesão em artigos e em 
documentação técnica  
relacionados à área.  
2.3. Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicados à área. 

 

2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicadas à análise e à 
produção de textos técnicos 
específicos da área. 

Técnicas de Redação: Pensando a produção 
textual. 

 
26/09 a 07 /10 

3.2. Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na execução 
de pesquisas específicas da 
área. 

 

1. Estudos de textos técnicos/ 
comerciais aplicados à área 
através de:  

 
Indicadores Linguísticos e Extralinguísticos  

10 /10 a 28/10 

3.2. Aplicar conhecimentos e 
regras linguísticas na execução 
de pesquisas específicas.  

Bases 1 e 2 Atividade Avaliativa: Aplicação dos conceitos 
em correção de Texto 

 
31/10 a 11/11 

3.1. Selecionar e utilizar fontes 
de pesquisa convencionais e 
eletrônicas.  

 

4. Princípios de terminologia 
aplicados à área de estudo 
 

Pesquisa e apresentação individual/grupo de: 
glos s á rio com nome s  e  orige ns  dos  te rmos  
utilizados;  
 a pre s e nta ção de  tra ba lhos  de  pe s quis a s ;  
Atividade realizada em Laboratório. 

 
16/11 a 25/11 

4.1. Comunicar-se com 
diferentes públicos.  

 

3. Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação  

 

Leitura e discussão: Preconceito Linguístico 
Debate interativo e relacionamento 
intertextual 

 
28/11 a 02/12 
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4.2. Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área.  

 

Projeto Interdisciplinar Estruturação, revisão, montagem e 
apresentação do projeto Interdisciplinar.  

 
05/12  a 09/12 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Instrumento(s) e Procedimentos 
de Avaliação11 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Comunicar-se de maneira 
clara e objetiva na área  
profissional. 

Observação direta; 
Atividades Individuais e  
em grupo; 
Participação em aula;  
Elaboração de textos. 

Clareza e organização de 
ideias, coerência com a  
realidade, participação, 
cooperação, interesse,  
iniciativa. 

Identificar os diferentes 
tipos de textos; Construção  
de textos. 
Desempenho satisfatório  
nas avaliações e atividades 
propostas.  
 

 
 
 

Competência 
 (por extenso) Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Elaborar diferentes tipos de 
textos, utilizando a linguagem verbal, 
visual e  
enunciados. 

Observação direta; 
Atividades Individuais e  
em grupo; 
Participação em aula;  

Clareza e organização de 
ideias, coerência com a  
realidade, participação, 
cooperação, interesse,  

Identificar os diferentes 
tipos de textos; Construção  
de textos. 
Desempenho satisfatório  

                                                           
1 
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Elaboração de textos. iniciativa. nas avaliações e atividades 
propostas.  
 
 

Desenvolver conexões  entre a 
linguagem textual e gráfica. 

Observação direta; 
Atividades individuais e  
em grupo;  
Participação em aula;  

Relatórios de laboratórios 

Participação, cooperação, 
interesse, coerência e  
aplicabilidade da língua na 
escrita, organização de  

ideias 

Construção de diferentes 
tipos de correspondências  
técnicas; elaboração de 
textos coesos e coerentes;  
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e atividades  

propostas. 
Construção de diferentes 
tipos de correspondências  
técnicas; elaboração de 
textos coesos e coerentes;  
Desempenho satisfatório 
nas avaliações e atividades  
propostas. 

Observação direta; 
Atividades individuais e  
em grupo;  
Participação em aula;  
Relatórios de laboratórios 

Viabilidade, participação, 
interesse, iniciativa,  
criatividade, aplicação de 
normas técnicas. 

Estruturar e planejar dados e 
informações coletadas. 

Interpretar e elaborar textos 
técnicos da área 
 

Observação direta; 
Atividades individuais e  
em grupo;  
Participação em aula;  
Relatórios técnicos; 
Avaliação individual  
escrita. 

Viabilidade, participação, 
interesse, iniciativa,  
criatividade, aplicação de 
normas técnicas 

Produzir textos, relatórios e 
glossário;  
Elaboração de textos 
coesos  e coerentes; 
Desempenho satisfatório  
Nas avaliações e atividades 
Propostas. 
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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 

  

Setembro 
 
 
 x x 

 x 

Outubro 
 
 
 x x 

 x 

Novembro 
 
 
 

    

Dezembro 
 
 
 

    

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

Vídeos Núcleo Básico – Centro Paula Souza – Comunicação Oral e Escrita no 
Mundo do Trabalho 
Textos e Artigos da área para aplicar ao conteúdo. 
 
 

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

 

 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Para a recuperação dos alunos com baixo rendimento, aplicaremos textos e exercícios de fixação, sendo 
pertinente dedicação mais voltada a estes alunos, com explicações direcionadas, e questionamentos logo 
após a explanação da matéria, com acompanhamento dos métodos de estudos utilizados pelos alunos e, 
se necessário, após análise de cada caso, a modificação dos métodos de estudos, aplicando métodos 
mais dinâmicos, com ênfase para o melhor rendimento na memorização e aprendizado da matéria. 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: Davi Silva Peixoto 

Assinatura:                                                                                        Data:01/08/16 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 
O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial 
no que está definido para o Componente Curricular.     

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 

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

Etec Carapicuiba 

Código: 144 Município: Carapicuiba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos 

Componente Curricular: Formas Expressivas Bidimensionais 1 

Módulo: 1 C. H. Semanal: 10 

Professor: Marcos Junior 

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

• CRIAÇÃO DE PROJETOS OU PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL  

• REALIZAR PESQUISAS NO CAMPO DA COMUNICAÇÃO VISUAL 

• IDENTIFICAR ELEMENTOS DA VISUALIDADE ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO. 

• INTERPRETAR E SELECIONAR ESTRATÉGIAS DE USO DOS RECURSOS VISUAIS PARA A 
COMPOSIÇÃO DE IMAGENS. 

• COMUNICAR-SE POR MEIO DA COMPOSIÇÃO VISUAL. 

• DESENVOLVER COMPETÊNCIAS NO TRATO PESSOAL COM OS COLEGAS DE TRABALHO.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

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

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

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 

Identificar o desenho através das linhas e 
das formas. 
 
Planejar e organizar o espaço. 
 
Distinguir a variedade de materiais e suas 
aplicações. 
 
Expressar bidimensionalmente o esboço do 
projeto. 
 
Distinguir as técnicas que possibilitem as 
mais diversas formas de representação 
bidimensional. 
 
Identificar as diversas funções dos 
materiais e ferramentas na representação 
bidimensional. 
 
Visualizar globalmente as características do 
desenho e de escalas distinguindo fatores 
relativos às técnicas de representação 
gráfica. 
 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
 

Realizar exercícios que permitam reconhecer e 
desenvolver um estilo próprio. 
 
Identificar o campo espacial. 
 
Representar projetos bidimensionalmente 
utilizando os elementos básicos de planejamento 
e organização do espaço. 
 
Aplicar as técnicas secas adequando-as aos 
respectivos materiais. 
 
Utilizar técnicas de representação gráfica. 
 
Utilizar as técnicas adequadas às necessidades de 
representação. 
 
Utilizar técnicas de representação e materiais para 
construções geométricas. 
 
Identificar elementos da estrutura tridimensional 
no espaço bidimensional. 

 
 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
 

Campo espacial A3: planejamento. 
 
Desenho: paralelas, formas cilíndricas, 
sólidos e objetos. 
 
Princípios de representações de imagens: 
enquadramento dos elementos no campo 
espacial (percepção da forma). 
 
Materiais e suas aplicações. 
 
Técnicas: grafite, lápis aquarelável, conte, 
carvão, pastel oleoso e pastel seco. 
 
Desenho de observação: visão 
tridimensional. 
 
Linha, traço, forma, planos, cor, luz e 
sombra. 
 
Desenho de perspectiva a mão livre: frontal, 
oblíqua. 
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8 Visualizar estruturas tridimensionais no 
espaço representando bidimensionalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 
 
 
10 
 
11 

Perspectiva isométrica utilizando 
instrumentos de desenho geométrico. 
 
Construções geométricas básicas: ângulos, 
triângulos, quadriláteros e trapézios. 
 
Concordância, ovais e arcos. 
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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 Recepção 19/07 a 26/07 

Representar projetos 
bidimensionalmente utilizando 
os elementos básicos de 
planejamento e organização do 
espaço. 

 

Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos 
elementos no campo espacial 
(percepção da forma). 
 

Desenhos para exercitar os dois lados do 
cérebro. 27/07 a 12/08 

Identificar o campo espacial. 
 

Campo espacial A3: 
planejamento. 
 

Desenho de objeto em mesa. 

Desenho de objetos em conjunto. 

Proporção. 

15/08 a 19/08 

Identificar elementos da 
estrutura tridimensional no 
espaço bidimensional. 

 

Linha, traço, forma, planos, cor, 
luz e sombra. 
 

Desenvolvendo luz e sombra com luz 
artificial em sala de aula com natureza 
morta. 

29/08 a 12/09 

Utilizar técnicas de 
representação gráfica. 

 

Desenho de observação: visão 
tridimensional. 
 

Treinando o olhar para identificar e aplicar 
a técnica. 22/08 a 26/08 
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Identificar elementos da 
estrutura tridimensional no 
espaço bidimensional. 

 

Linha, traço, forma, planos, cor, 
luz e sombra. 
 

Negativo e Positivo 
29/08 a 02/09 

Utilizar técnicas de 
representação gráfica. 

 

Linha, traço, forma, planos, cor, 
luz e sombra. 
 

Olhos, boca, nariz, orelha. 
movimentação de cabeça, eixo e esqueleto 

 
05/09 a 09/09 

Identificar elementos da 
estrutura tridimensional no 
espaço bidimensional. 

 

Desenho: paralelas, formas 
cilíndricas, sólidos e objetos. 
 Mãos, pés, tronco 12/09 a 16/09 

  Semana de Animação 19/09 a 24/09 

Identificar elementos da 
estrutura tridimensional no 
espaço bidimensional. 

 

Desenho: paralelas, formas 
cilíndricas, sólidos e objetos. 
 

Homem, mulher e criança. 26/09 a 17/10 

Realizar exercícios que 
permitam reconhecer e 
desenvolver um estilo próprio. 

 

Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos 
elementos no campo espacial 
(percepção da forma). 
 

Carvão vegetal e Pastel seco. 24/10 a 18/11 

Realizar exercícios que 
permitam reconhecer e 
desenvolver um estilo próprio. 

 

Princípios de representações de 
imagens: enquadramento dos 
elementos no campo espacial 
(percepção da forma). 
 

Pastel oleoso e Técnica mista 21/11 a 25/11 

  Entrega de trabalhos 28/11 a 09/12 
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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 elementos que fazem 

parte da composição visual. 

2. Interpretar aspectos compositivos da 
imagem 

3. Selecionar informações sobre cores 
adequadas ao desenvolvimento do 
projeto de comunicação visual. 

4. Identificar processos de obtenção de 
cores 

5. Distinguir informações que 
possibilitem a organização espacial. 

6. Analisar o conteúdo plástico 
adequado ao projeto. 
 

7. Visualizar globalmente as 
características do desenho e de 
escalas distinguindo fatores relativos 
às técnicas de representação gráfica. 

 
8.  Visualizar estruturas tridimensionais 

no espaço representando 
bidimensionalmente. 

Exercícios de desenho de observação 
aplicando a teoria da composição básica: 
proporção áurea e peso compositivo. 
 
 
Desenhos e pintura, aplicando as técnicas 
do lápis aquarelável e do pastel seco. 
 
Exercícios de desenhos de observação 
 
Pintura de composições, aplicando as 
técnicas de ilustração. 
 
Exercícios de desenhos de observação de 
objetos, aplicando perspectiva. 

Processo de produção e execução das 
composições e desenhos de observação 
em sala de aula. 
 
 
 
Envolvimento e participação do aluno. 
 
Cumprimento de prazos. 
 

Uso dos elementos e processos 
compositivos adequados ao projeto. 
 
 
Uso dos materiais e processos de forma 
adequada ao projeto. 
 
Uso dos elementos das técnicas de 
ilustração adequadas ao projeto. 
 
Uso dos elementos e estruturas do 
desenho em perspectiva adequado ao 
projeto. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 
 
 
  X X X 

Agosto  
 

X 
 

X X X X 

Setembro 
 

X 
 

X X  X 

Outubro 
 

X 
 

X X  X 

Novembro 
 

X 
 

X X X X 

Dezembro 
 
 
 

X X X X 

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

Material ilustrado e vídeos como referência para as aulas 
 
Bibliografia: 
- EDWARDS, Betty. Desenhando com o lado direito do cérebro. Ediouro, São Paulo. 
- HALLAWELL, Philip. À Mão Livre: a linguagem do desenho. Melhoramentos, São 
Paulo, 1994 
 
Vídeo: 
- HALLAWELL, Philip. À Mão Livre: a linguagem do desenho. Vídeocultura, São Paulo. 
 
 

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

• Atividade semanal, conteúdo avaliativo. 
 
• No final do semestre, atendimento intensivo somente para os alunos com 
dificuldade. 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
• Recuperação contínua: no decorrer das aulas, através do atendimento 
individualizado. 
• Recuperação paralela: no final de cada etapa de trabalho, propor nova 
oportunidade ao aluno. 
 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: 

Assinatura:                                                                                        Data: 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
 

 

Nome do coordenador (a): 

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

 
 
 
 
 
 


