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Plano de Curso nº 59      aprovado pela portaria Cetec nº 148             de 09/10/2012 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: 
Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Comunicação Visual – 
PTCC 

Módulo: 2º 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. 
 
ATRIBUIÇÕES  

 Identificar tendências na comunicação visual.  
 Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico.  
 Executar layout.  
 Realizar diagramação para mídias impressas.  
 Captar imagem fotográfica.  
 Fechar arquivos para impressão.  
 Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no 
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desenvolvimento do projeto.  
 Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção gráfica 
disponível no mercado.  
 Selecionar processos de produção gráfica.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
1. Avaliar demandas e situações-

problema no âmbito da área 
profissional. 

 
2. Propor soluções parametrizadas 

por viabilidade técnica e 
econômica aos problemas 
identificados. 

 
3. Correlacionar a formação 

técnica às demandas do setor 
produtivo. 

 
4. Identificar fontes de pesquisa 

sobre o objeto em estudo. 
 

5. Elaborar instrumentos de 
pesquisa para desenvolvimento 
de projetos.  

 
6. Constituir amostras para 

pesquisas técnicas e científicas, 
de forma criteriosa e explicitada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Identificar demandas e situações-

problema no âmbito da área 
profissional. 
 

2. Selecionar informações e dados de 
pesquisa relevantes para o 
desenvolvimento de estudos e 
projetos. 

 
3. Consultar Legislação, Normas e 

Regulamentos relativos ao projeto. 
 

4. Classificar fontes de pesquisa 
segundo critérios relativos ao acesso, 
desembolso financeiro, prazo e 
relevância para o projeto. 

 
5. Aplicar instrumentos de pesquisa de 

campo.  
 

6. Registrar as etapas do trabalho. 
 

7. Organizar os dados obtidos na forma 
de planilhas, gráficos e esquemas. 

  
1. Estudo do cenário da área 

profissional  
 
 Características do setor 
(macro e micro regiões)  
 Avanços tecnológicos  
 Ciclo de Vida do setor  
 Demandas e tendências 
futuras da área profissional  
 Identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações-
problema do setor  
 

2. Identificação e definição de 
temas para o TCC 
 
 Análise das propostas de 
temas segundo os critérios: 
pertinência, relevância e 
viabilidade 
 

3. Definição do cronograma de 
trabalho 
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7. Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas empíricas 
e bibliográficas. 

 

 
8. Realizar o fichamento de obras 

técnicas e científicas. 
 

  
4. Técnicas de pesquisa:  

 
 Documentação Indireta 
(pesquisa documental e pesquisa 
bibliográfica)  
 Técnicas de fichamento de 
obras técnicas e científicas  
 Documentação Direta 
(pesquisa de campo, de 
laboratório, observação, 
entrevista e questionário)  
 Técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de 
campo (questionários, 
entrevistas, formulários etc.) 
 

5. Problematização  
 

6. Construção de hipóteses 
 

7. Objetivos: geral e específicos 
(Para quê? e Para quem?) 
 

8. Justificativa (Por quê?) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

# # Semana de Recepção. 17/07 a 23/07 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 
Conseitos básicos de criação 
 
Ethos: Ética e Estética 

24/07 a 30/07 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 
Contextos Históricos do Design 1 
 

Uma breve história do Design Grafico 
31/07 a 06/08 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 
Contextos Históricos do Design 2 
 
Uma breve história do Design Grafico 

07/08 a 13/08 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 
Trabalho 
 
Teoria e Práxis 

14/08 a 20/08 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 
Primeiras Ideia 
 
Início das apresentações 

21/08 a 27/08 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 
Primeiras Ideia 
 
Continuação das apresentações 

28/08 a 03/09 
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1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 

O que é Relatório Técnico? 
 
 
Terça-feira: Menção Intermediária 
 
07/10, quarta-feira: Não Letivo 
 

04/09 a 10/09 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 Aula Pré-Semana de Animação 11/09 a 17/09 

# # Semana de Animação 18/09 a 24/09 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 

Uno/Grupo 
 

Leitura sobre as dificuldades de 
trabalhar em gurpo 

25/09 a 01/10 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 
Segundass Ideias 
 
Início das apresentações 

02/10 a 08/10 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 

Segundass Ideias 
 
Continuação das apresentações 
 
 
12/10, quarta-feira: Não Letivo 

09/10 a 15/10 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 Orientação Individual 16/10 a 22/10 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 
Orientação Individual 
 
28/10, sexta-feira: Não Letivo 

23/10 a 29/10 
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1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 
Orientação Individual 
 
03/11, terça-feira: Não Letivo 

30/10 a 05/11 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 Apresentação do Pré-Projeto 06/11 a 12/11 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 

Apresentação do Pré-Projeto 
 
14 e 15/11 segunda-feira e terça-feira: 
Não Letivo 

13/11 a 19/11 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 Apresentação do Pré-Projeto 20/11 a 26/11 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 Apresentação do Inter 27/11 a 03/12 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 Apresentação do TCC do 3º módulo 04/11 a 10/12 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 E 8 1; 2; 3 E 4 Plantão de Dúvidas 11/12 e 12/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

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

 
1. Avaliar demandas e situações-

problema no âmbito da área 
profissional. 

 
2. Propor soluções parametrizadas por 

viabilidade técnica e econômica aos 
problemas identificados. 

 
3. Correlacionar a formação técnica às 

demandas do setor produtivo. 
 

4. Identificar fontes de pesquisa sobre o 
objeto em estudo. 

 
5. Elaborar instrumentos de pesquisa 

para desenvolvimento de projetos.  
 

6. Constituir amostras para pesquisas 
técnicas e científicas, de forma 
criteriosa e explicitada. 

 
7. Analisar dados e informações obtidas 

de pesquisas empíricas e 
bibliográficas. 

 

 
Todos os exercícios 
desenvolvidos durante as  
aulas servirão como 
Avaliação Contínua, que 
analisará os seguintes 
valores: 
 
 
1. Pesquisa e apresentação 
oral 
 
2. Elaboração de Projetos 
Técnicos 
 
3. Observação direta 
 
4. Autoavaliação 
 

 
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) 
 

 
O planejamento efetivo do 
Trabalho de Cunclusão do Curso 
durante o semestre que será 
desenvolvido durante o 3º 
módulo. 

 
 
 
 
 
 



 
________________________________________________________________________________________ 

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 
 

 
X 
 

 
X 
 

Agosto 
 

X 
 

 
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 
 

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

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

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

 
Orientação do TCC e Projeto Interdisciplinar, desenvolvido em parceria com outras disciplinas 
ao longo do Semestre letivo. 
 
Semana de Animação. 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 

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

 
 

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

 
Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2015 
 

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): Marcos Junior 

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

Etec Carapicuíba 

Código:  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 II 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Diego Felipe Florença  

 
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Analisar relações entre projeto e técnicas específicas.   
Adequar o Atividade Prevista ao projeto ou produto de comunicação visual.   
Interpretar as características próprias da Comunicação Visual em diferentes mídias.  
Pesquisar problemas, assuntos ou temas para elaboração de projeto ou produto de comunicação 
visual.   
Desenvolver projetos de identidade visual.   

 Analisar e adequar os diferentes processos de impressão, quanto às características, à qualidade 
e à produtividade em relação ao projeto e produto de Comunicação Visual.  • Distinguir aspectos 
do projeto relacionados à mídia impressa e aos processos necessários a sua produção.   

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico II                           Módulo: II 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

   
1. Desenvolver projetos utilizando 
softwares gráficos de acordo com as 
especificidades e características do projeto 
de comunicação visual.   
  
2. Finalizar projetos de comunicação 
visual utilizando os recursos digitais.  

  
  

  
1. Selecionar e utilizar as diferentes 
ferramentas da computação gráfica de acordo 
com o projeto de comunicação visual.   
  
2. Utilizar softwares gráficos para execução 
de projetos de comunicação visual.   

    
1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, embalagens, itens 
de identidade visual, catálogos e similares   
  
2. Técnicas de pintura e ilustração 
digital  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico II                           Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  
Apresentação 

Apresentação das Bases Técnológicas, sociabilização e 
desenvolvimento ds dinâmicas das disciplinas. 

de 19/jul a 22/jul 

1. Selecionar e utilizar as 
diferentes ferramentas da 

computação gráfica de acordo 
com o projeto de comunicação 

visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de identidade 
visual, catálogos e similares 

 

Corel Draw 
- Aula Expositiva/prática: Vetorizar um logo ou 
personagem para ter o primeiro contato com o 

software. 
Apresentar Interface do Corel / Palheta de Cores / 

Contorno e Preenchimento / Caneta / Bezier / 
Pathfinder / Ordenar /Tranparência (lente) / Linha 

 

de 25/jul a 29/jul 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos de 

comunicação visual. 
 

2. Técnicas de pintura e ilustração 
digital 

 

Corel Draw 
- Aula Expositiva/prática: Ilustrar a capa de um livro ou  

realizar o redesign de um personagem de animação. 
Ilustração Vetorial 

Capa de livro Irmãos Grimm 
 

de 01/ago a 05/ago 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos de 

comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de identidade 
visual, catálogos e similares 

 

Corew Draw 
- Aula Expositiva/prática: Desenvolver diferentes 

peças para divulgação do material criado por eles. 
Ajustar folha / Acrescentar texto / Power Clip 

 

de 08/ago a 19/ago 
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1. Selecionar e utilizar as 
diferentes ferramentas da 

computação gráfica de acordo 
com o projeto de comunicação 

visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de identidade 
visual, catálogos e similares 

 

Photoshop 
- Aula Expositiva/prática: montar Mock Up digital das 

peças que eles produziram nas aulas anteriores. 
 

Mesa Digitalizadora / Demarcador / Máscara / 
Resolução 

 

de 22/ago a 02/set 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos de 

comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de 
projetos gráficos: mídia impressa, 
embalagens, itens de identidade 

visual, catálogos e similares. 
 

2. Técnicas de pintura e 
ilustração digital 

 

Photoshop 
- Aula Expositiva/prática: Realizar ajustes simples de 
cor na imagem, trabalhar com maquiagem digital em 

pessoas. 
Seleção por Canais / Sharpen (UnsharpMask) / High 

Pass /  Adjustment / Levels / Curvas / Snap shot / 
Blend Mode / Dodge / Burning  / Blur / Pintura / 

HDR Toning 
 

de 05/set a 16/set 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos de 

comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de identidade 
visual, catálogos e similares. 

 

Photoshop 
- Aula Expositiva/prática: Criar pôster de filme ou 

horoscopo trabalhando as técnicas ensinadas. 
Pôster 

 

de 19/set a 30/set 

1. Selecionar e utilizar as 
diferentes ferramentas da 

computação gráfica de acordo 
com o projeto de comunicação 

visual 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de identidade 
visual, catálogos e similares 

Indesign 
- Aula Expositiva/prática: Desenvolver manualmente 

uma página de revista através de colagem e transpor a 
mesma no Indesign comparando composição e 

equilíbrio das mesmas. Apresentação do Indesign / 
Composição/ Layout 

de 03/out a 14/out 
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2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos de 

comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de identidade 
visual, catálogos e similares. 

 

Indesign 
- Aula Expositiva/prática: Realizar revista do segmento 

de Design com peças criadas por eles. 
Interface / Colunas / Página Mestre / Estilo de 

Parágrafo / Estilo de Caracter / Erros do 
Documento / Swatches / Desmpenho de 

Visualização / Placeholder Text/ Inserir / Text 
Wrap / Alinhamento de Imagens / Grid / Índice / 

Hifenização / Numeração da Página / Pacote / Print 
Boklet / Texto em Contorno 

de 17/out a 28/out 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos de 

comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de identidade 
visual, catálogos e similares. 

 

Indesign 
- Aula Expositiva/prática: Realizar manual de Identidade 
Visual aplicando ferramentas ensinadas em sala de aula 

Manual de Identidade Visual 

de 31/out a 11/nov 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos de 

comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de identidade 
visual, catálogos e similares. 

 

Indesign 
- Aula Expositiva/prática: Realizar Currículo Profissional de 14/nov a 25/nov 

1. Selecionar e utilizar as 
diferentes ferramentas da 

computação gráfica de acordo 
com o projeto de 

comunicação visual 
 

2. Utilizar softwares 
gráficos para execução de 
projetos de comunicação 

visual. 
 

1. Desenvolvimento de 
projetos gráficos: mídia impressa, 
embalagens, itens de identidade 

visual, catálogos e similares. 
 

2. Técnicas de pintura e 
ilustração digital 

 

Interdisciplinar 
- Aula Expositiva/prática: rever processos e pesquisar 

novos assuntos relacionados a matéria 
para atender as exigências do Briefing do 

Interdisciplinar 2. 
 

de 28/nov a 09/dez 
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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 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.  

Agilidade - cumprimento dos 
prazos.  
 
Comprometimento - entrega dos 
exercícios.  
 
Organização - material nos pen-
drives.  
 
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) 

Photoshop  
Bancos de imagem:  www.freeimages.com | www.bluevertigo.com.ar   
Referências de Tratamento imagem: psd.tutsplus.com | deviantart.com | flickr.com | www.euphoria-imaging.com 
| www.amydresser.com | www.asile-paris.com  

O Essencial da Cor No Design. Banks, Adam; Fraser, Tom Corel  
 Bancos de vetores: www.brandsoftheworld.com | www.vecteezy.com   
 Referências de vetores: vector.tutsplus.com Indesign  
Bancos de vetores: www.brandsoftheworld.com | www.vecteezy.com   
 Referências de identidade Visual e Projetos gráficos: www.designontherocks.com.br | www.logopond.com | 
www.thedieline.com | www.communicationarts.com  
Criar Grids. Tondreau, Beth 
 

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

Projeto interdisciplinar com o desenvolvimento de um livro de desenhos 

 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Todos os trabalhos podem ser entregues até o final do semestre, percebendo a falta de entrega dos 
mesmos realizar intervenção direta com o aluno, trazendo uma nova abordagem da qual ele possa ter 
maior interesse no conteúdo.  
Se mesmo assim o aluno não conseguir entregar os exercícios será solicitado:  
Pocket infantil  
Criar livreto de 12 x 12 cm de 8 páginas de uma história infantil com técnica mista, Photoshop e Corel 
baseado nos trabalhos de Dave McKean.  
Execução de atividades nos softwares estudados. 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: Diego Felipe Florença 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

http://www.bluevertigo.com.ar/
http://www.bluevertigo.com.ar/
http://www.euphoria-imaging.com/
http://www.euphoria-imaging.com/
http://www.amydresser.com/
http://www.amydresser.com/
http://www.asile-paris.com/
http://www.asile-paris.com/
http://www.asile-paris.com/
http://www.designontherocks.com.br/
http://www.designontherocks.com.br/
http://www.logopond.com/
http://www.logopond.com/
http://www.thedieline.com/
http://www.thedieline.com/
http://www.communicationarts.com/
http://www.communicationarts.com/
http://www.communicationarts.com/
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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: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico II 

Módulo: 2 C. H. Semanal: 10,0 

Professor: Joyce Tavares 

 
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, 
que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular. 
 
 
Identificar tendências na comunicação visual; 
Executar layout; 
Realizar diagramações para mídias impressas; 
Ferchar arquivo para impressão; 
Selecionar processos de produção gráfica 
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:  Aplicativos Informatizados em Design Gráfico II                                                                       Módulo: 2 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
1. Desenvolver projetos utilizando 
softwares gráficos de acordo com as 
especificidades e características do 
projeto de comunicação visual.  
 
2. Finalizar projetos de comunicação 
visual utilizando os recursos digitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Selecionar e utilizar as diferentes 
ferramentas da computação gráfica de 
acordo com o projeto de comunicação visual.  
 
2. Utilizar softwares gráficos para execução 
de projetos de comunicação visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
1. Desenvolvimento de projetos gráficos: 
mídia impressa, embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e similares  
 
2. Técnicas de pintura e ilustração digital 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico II                               Módulo: 2 
                                                                                                               
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  
Apresentação 

Apresentação das Bases Tecnológicas, sociabilização e 
desenvolvimento das dinâmicas das disciplinas. 

11/07 a 15/07 

1. Selecionar e utilizar as 
diferentes ferramentas da 

computação gráfica de 
acordo com o projeto de 

comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares 
 

Corel Draw 
- Aula Expositiva/prática: Vetorizar um logo ou 
personagem para ter o primeiro contato com o 

software. 
Apresentar Interface do Corel / Palheta de Cores / 

Contorno e Preenchimento / Caneta / Bezier / 
Pathfinder / Ordenar /Tranparência (lente) / Linha 

 

18/07 a 22/07 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos 

de comunicação visual. 
 

2. Técnicas de pintura e 
ilustração digital 

 

Corel Draw 
- Aula Expositiva/prática: Ilustrar a capa de um livro ou  

realizar o redesign de um personagem de animação. 
Ilustração Vetorial                                                                                    

Capa de livro Irmãos Grimm 
 

25/07 a 29/07 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos 

de comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares 
 

Corew Draw 
- Aula Expositiva/prática: Desenvolver diferentes peças 

para divulgação do material criado por eles. 
Ajustar folha / Acrescentar texto / Power Clip 

 

01/ 08 a 12/08 
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1. Selecionar e utilizar as 
diferentes ferramentas da 

computação gráfica de 
acordo com o projeto de 

comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares 
 

Photoshop 
- Aula Expositiva/prática: montar Mock Up digital 
 das peças que eles produziram nas aulas anteriores. 

 
Mesa Digitalizadora / Demarcador / Máscara /  Resolução 

 

15/ 08 a 19/08 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos 

de comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares. 
 

2. Técnicas de pintura e 
ilustração digital 

 

Photoshop 
- Aula Expositiva/prática: Realizar ajustes simples de cor na 

imagem, trabalhar com maquiagem digital em pessoas. 
Seleção por Canais / Sharpen (UnsharpMask) / High Pass /  

Adjustment / Levels / Curvas / Snap shot / 
Blend Mode / Dodge / Burning  / Blur / Pintura / HDR Toning 
 

 
22/ 08 a 26/08 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos 

de comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares. 
 

Photoshop 
- Aula Expositiva/prática: Criar pôster de filme ou 

horoscopo trabalhando as técnicas ensinadas. 
Pôster 

 

29/ 08 a 02/09 

1. Selecionar e utilizar as 
diferentes ferramentas da 

computação gráfica de 
acordo com o projeto de 

comunicação visual 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares 

Indesign 
- Aula Expositiva/prática: Desenvolver manualmente 

uma página de revista através de colagem e transpor a 
mesma no Indesign comparando composição e 

equilíbrio das mesmas. 
Apresentação do Indesign / Composição/ Layout 

05/ 09 a 09/09 
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2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos 

de comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares. 
 

Indesign 
- Aula Expositiva/prática: Realizar revista do segmento 
de Design com peças criadas por eles. 

Interface / Colunas /  Página Mestre / Estilo de 
Parágrafo / Estilo de Caracter / Erros do Documento / 
Swatches / Desmpenho de Visualização / Placeholder 
Text/ Inserir / Text Wrap / Alinhamento de Imagens / 
Grid / Índice / Hifenização / Numeração da Página / 

Pacote / Print Boklet / Texto em Contorno 

12/ 09 a 16/09 

  Semana de Animação 19/ 09 a 24/09 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos 

de comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares. 
 

Indesign 
- Aula Expositiva/prática: Desenvolver e executar 

projeto gráfico de uma revista e um livro 
26/ 09 a 14/10 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos 

de comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares. 
 

Indesign 
- Aula Expositiva/prática: Realizar Currículo Profissional 17/10 a 21/10 
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1. Selecionar e utilizar as 
diferentes ferramentas da 

computação gráfica de 
acordo com o projeto de 

comunicação visual 
 

2. Utilizar softwares gráficos 
para execução de projetos 

de comunicação visual. 
 

1. Desenvolvimento de projetos 
gráficos: mídia impressa, 

embalagens, itens de 
identidade visual, catálogos e 

similares. 
 

2. Técnicas de pintura e 
ilustração digital 

 

Interdisciplinar 
- Aula Expositiva/prática: rever processos e pesquisar 

novos assuntos relacionados a matéria para atender as 
exigências do Briefing do Interdisciplinar 2. 

 

24/ 10 a 09/12 
 

 
 Recuperação Paralela 24/ 10 a 09/12 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

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

 
1. Desenvolver projetos 
utilizando softwares gráficos de 
acordo com as especificidades e 
características do projeto de 
comunicação visual.  
 
2. Finalizar projetos de 
comunicação visual utilizando os 
recursos digitais. 

 
Elaboração de Projetos Técnicos 
Relatório de trabalho de campo e 
estudos do meio 
Estudo de caso 
Observação direta 
Simulações  
Portfólios  

 

 
•Compreensão e aplicação dos 
conteúdos abordados; 
 
•Compreender as vantagens de 
desvantagens de cada software; 
 
• Participação em aula; 
 
• Criatividade; 
 
•Qualidade técnica dos projetos; 

 
Cumprir as etapas explorando-as; 
•Apropriação do método; 
 
• Atitudes proativas na resolução de 
possíveis problemas no projeto; 
 
• Concentração no desenvolvimento da 
atividade; 
 
•Cumprir os prazos estabelecidos 
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•Participação na aula; 
 
 
 
 
 
Exemplo: 
 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
Componente Curricular: Visita Domiciliária 
 
 

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

Analisar as necessidades do cliente a 
ser atendido no domicílio, 
assegurando uma melhor qualidade de 
vida 

Prontuários 
Planos de Cuidados 
Relatórios de visitas 
domiciliares 
Exposição oral 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

Registros e exposições orais 
baseados nas necessidades do 
cliente, com orientações claras e 
propositivas, devidamente  
Fundamentadas em preceitos 
teóricos. 
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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 
 

Outubro 
 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Novembro 
 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Dezembro 
 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

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

Photoshop 
 

Bancos de imagem:  www.freeimages.com | www.bluevertigo.com.ar  
Referências de Tratamento imagem: psd.tutsplus.com | deviantart.com | flickr.com | www.euphoria-imaging.com 
| www.amydresser.com | www.asile-paris.com 

O Essencial da Cor No Design. Banks, Adam; Fraser, Tom 
 
Corel 
 Bancos de vetores: www.brandsoftheworld.com | www.vecteezy.com  
 Referências de vetores: vector.tutsplus.com 
 
Indesign 
 
Bancos de vetores: www.brandsoftheworld.com | www.vecteezy.com  
 Referências de identidade Visual e Projetos gráficos: www.designontherocks.com.br | www.logopond.com | 
www.thedieline.com | www.communicationarts.com 
Criar Grids. Tondreau, Beth 
WHITE, Jan V. Edição e Design? São Paulo, Jsn Editora, 2006. 
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico São Paulo, Lge Editora, 2003 
 
 

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

Projeto Interdisciplinar – Desenvolver uma marca para uma ONG, envolvendo o máximo de 
componentes possíveis. A estrutura do projeto conta com uma produção de no mínimo 20 peças 
gráficas, grupos de no máximo 3 pessoas onde cada aluno receberá uma quantidade de pontos 
em peças a serem produzidas, as pontuações diferem de acordo com o grau de dificuldade, 
exemplo peças 3 pontos, grau de dificuldade alto, desta maneira buscamos contemplar todos os 
componentes, utilizando-se de imagens, ilustrações, conceituações, trabalho em equipe e 
pesquisas. O indesign entra em paralelo na produção do memorial descritivo e todo o material 
impresso. Corel e Photoshop entra na montagem digital das peças gráficas selecionadas. 
 
 
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Todos os trabalhos podem ser entregues até o final do semestre, percebendo a falta de entrega dos 
mesmos realizar intervenção direta com o aluno, trazendo uma nova abordagem da qual ele possa ter 
maior interesse no conteúdo. 

Se mesmo assim o aluno não conseguir entregar os exercícios será solicitado: 

Pocket infantil 

Criar livreto de 12 x 12 cm de 8 páginas de uma história infantil com técnica mista, photoshop e corel 

http://www.bluevertigo.com.ar/
http://www.euphoria-imaging.com/
http://www.amydresser.com/
http://www.asile-paris.com/
http://www.designontherocks.com.br/
http://www.logopond.com/
http://www.thedieline.com/
http://www.communicationarts.com/
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baseado nos trabalhos de Dave McKean. 

Execução de atividades nos softwares estudados. 

 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: Joyce Tavares  

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     
 
 
 
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 
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Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Desenhista de Projetos Gráficos 

Componente Curricular: Concepção e Representação da Identidade Visual – CRIV 

Módulo: 2 C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Fernando França 

 
I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
 
Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico.  
• Executar leiautes.  
• Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no desenvolvimento do projeto.  
• Selecionar processos de produção gráfica.  
• Avaliar ideias ou conceitos propostos.  
• Configurar ideias em diferentes suportes.  
• Definir suportes e materiais a serem utilizados.  
• Definir metodologia de desenvolvimento do projeto.  
• Identificar usuário do produto ou público da obra.  
• Identificar necessidades de outros especialistas envolvidos no processo.  
• Identificar o problema.  
• Experimentar ideias.  
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• 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: Concepção e Representação da Identidade Visual                                                      Módulo: 2 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Identificar os elementos compositivos 
próprios do projeto de identidade visual.  
 
2. Identificar as diferentes possibilidades de 
aplicação da marca (logotipos ou símbolo).  
 
3. Adequar o design do projeto de identidade 
visual ao perfil do cliente.  
 
4. Identificar e aplicar as normas de utilização 
da identidade visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar e apresentar esboços de projetos de 
identidade visual.  
 
2. Elaborar e aplicar marca (logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
 
3. Relacionar as características próprias do projeto em 
diferentes mídias. 

 1. Criação de  marca  
(logotipos ou símbolo): conceituação  
 
2. Fundamentos de Identidade Visual  
 
3. Utilização do  Briefing  para proposta de 
Identidade Visual  
 
4. Identidade Visual Corporativa  
 
5. Manual de Identidade Visual 
 
6. Elaboração de catálogo  
 
7. Elaboração de itens de papelaria: cartão de 
visita, envelopes, papel timbrado, folders e outros 
  
8. Sistemas de Sinalização 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Concepção e Representação da Identidade Visual – CRIV                                         Módulo: 2 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  

 

1. Criação de  marca  
(logotipos ou símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  

 

Aulas expositiva: Elementos da comunicação visual: 
Leis da Gestalt 
Atividade em grupo: Produção de uma marca a partir de 
briefing produzido em sala utilizando as leis da Gestalt 
 

 
25/ 07 a 29/ 07 

2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  

 

Aula prática – Exercício de percepção das cores através 
da música – consiste em na aula anterior recolher as 
músicas que cada aluno mais gosta e adicionar músicas 
totalmente fora do repertório dos mesmos e criar uma 
playlist, executá-la para toda a sala e pedir para eles 
criem um painel cromático a partir das sensações que as 
faixas lhe passam. 

 
01/ 08 a 05/08 
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1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  
8. Sistemas de Sinalização 

 

Aula atividade: Baseada nas diretrizes do storytelling, a 
sala é dividida em grupos e cada um desenvolve uma 
história a partir de um objeto dado e ao final 
desenvolvem uma marca da história produzida. 
Provocar a produção e interpretação de briefing. 

 
08/02 a 12/03 

1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
5. Manual de Identidade Visual 

 

Aulas expositiva: Semiótica; Semiótica Pierciana – 
Índice, Ícone e Símbolo e sua fundamentação nos 
projetos de Identidade Visual. 
Dinâmica de grupo: Jogo em grupo utilizando a 
relevância dos sinônimos de palavras que cada aluno 
escreveu. Trabalha a cognição, repertório e relação do 
representâmen e objeto da sala de aula 
 

 
15/08 a 19/08 

1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
8. Sistemas de Sinalização 

 

Aulas expositiva: Conceitos e fundamentos da 
tipografia/ Análise de logotipos/ Semiótica aplicada a 
logotipo / características das fontes/ typefoundries/ Uso 
comparativo das fontes/ peso tipográfico 

 
22/ 08 a 26/08 
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1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  
8. Sistemas de Sinalização 

 

Aula prática/dinâmica – Painel Semântico: Como 
atribuir valor a marca/ palavras chaves/ storytelling/ 
forma/ cor/ tipografia/ painel multisensorial/ 
personificação da marca/ atributos; 
Atividade: Desenvolver um painel semântico completo 
esmiuçando todo o potencial conceitual da marca 
pessoal / MIV Pessoal. 

 
29/ 08 a 02/09 

1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  
8. Sistemas de Sinalização 

 

Aula prática: Desenvolvimento do MIV Pessoal ou MIV 
de uma marca regional. Ex: de um Bairro local. 

 
05/ 09 a 23/09 
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1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  
8. Sistemas de Sinalização 

 

Palestra: Identidade Visual / Sistemas/ 
Aplicações – Ministrada por um convidado da 
área. 

 
26/09 a 30/09 

1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  
8. Sistemas de Sinalização 

Apresentação INTER 2/ Briefing / Explanação 
das peças/ divisão dos grupos/ perfil 
profissional (possível dinâmica) 

 
03/10 a 07/10 
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1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  
8. Sistemas de Sinalização 

Produção Inter 2 – Acompanhento e 
orientação dos projetos 

 
10/10 a 28/10 

1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  
8. Sistemas de Sinalização 

Produção Inter 2 – Pré-bancas  
31/10 a 04/11 
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1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  
8. Sistemas de Sinalização 

Produção Inter 2 – Acompanhento e 
orientação dos projetos 

 
07/11 a 18/11 

1. Elaborar e apresentar esboços 
de projetos de identidade visual.  
2. Elaborar e aplicar marca 
(logotipos ou símbolo) em 
projetos de identidade visual.  
3. Relacionar as características 
próprias do projeto em diferentes 
mídias. 

 

1. Criação de  marca (logotipos ou 
símbolo): conceituação  
2. Fundamentos de Identidade Visual  
3. Utilização do  Briefing  para 
proposta de Identidade Visual  
4. Identidade Visual Corporativa  
5. Manual de Identidade Visual 
7. Elaboração de itens de  
papelaria: cartão de visita,  
envelopes, papel timbrado,  
folders e outros  
8. Sistemas de Sinalização 

Produção Inter 2 – Apresentações  
21/11 a 25/11 
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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 elementos compositivos 
próprios do design. 
Identificar as diferentes possibilidades 
de aplicação de marcas, logotipos ou 
símbolos; 
Adequar o design ao perfil do cliente; 
Utilizar metodologias de criação e 
concepção da identidade visual. 
 

1 - Atividade em grupo: Produção de 
Pôster de filme e a partir dos resultados 
discutir os elementos da Gestalt presentes 
nos trabalhos. 
 
2 - Atividade em dupla: Produção de uma 
Marca do colega para discussão na aula 
seguinte. 
 
3 - Atividade Individual: Analisar malha e 
modulação de uma marca existente. 
 
4 - Atividade: Desenvolver um painel 
semântico completo esmiuçando todo o 
potencial conceitual da marca pessoal / 
MIV Pessoal. 
Responder o questionário do painel 
sensorial, depois personificação da marca, 
a partir das palavras encontradas, diluir em 
apenas 3, que tornarão atributos/conceitos 
da nova marca. 
 

Organização;   
• Idoneidade;   
• Iniciativa;   
• Experimentação; 
 

No desenvolvimento da marca, símbolo ou 
logotipo, utilizar palavras chaves e 
referências ligadas ao repertório do público 
alvo; 
Utilizar as estratégias do Painel Semântico 
de maneira clara e objetiva, sem perder a 
relação com as atribuições dos estudos 
realizados; 
Propor regras de aplicação que 
proporcionem flexibilidade a marca, 
símbolo ou logotipo. 
Articular palavras chaves e levantamento 
iconográfico para estabelecer estratégias 
gráficas na concepção da marca; 
Apresentação de todas as peças solicitadas 
pelo cliente fictício. 
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5 - Desenvolvimento do MIV Pessoal. 
01- Capa - nome completo, número, turma, 
data; 02- Apresentação da marca, símbolo 
ou logotipo - apresentar a marca, símbolo 
ou logotipo na página com um texto breve 
explicando o conceito da marca, símbolo 
ou logotipo; 
05- Versões da marca, símbolo ou 
logotipo: versões monocromáticas - p&b, 
tons de cinza (para marca, símbolo ou 
logotipo com mais de 02 cores), outline 
(opcional); 06- Aplicações ou grafismos 
complementares (opcional): apresentar 
todos os elementos gráficos 
complementares a marca, símbolo ou 
logotipo, assim como as suas regras de 
aplicação detalhadas; 07- Construção 
da marca, símbolo ou logotipo: Malha 
construtiva - apresentar detalhadamente a 
construção geométrica dos elementos 
gráficos da marca, símbolo ou logotipo em 
uma grade modulada; 08- Construção 
da marca, símbolo ou logotipo: Padrão 
cromático - apresentar as informações 
técnica das cores da marca, símbolo ou 
logotipo em RGB, CMYK, Pantone, 
Hexadecimal; 09- Construção da marca, 
símbolo ou logotipo: Padrão tipográfico - 
apresentar a tipografia principal 
(geralmente a tipografia do logotipo), e as 
tipografias auxiliares; 10- Aplicação 
da marca, símbolo ou logotipo: Arejamento 
ou margem de proteção - usar medidas de 
arejamento relativas a marca, símbolo ou 
logotipo; Máximo de redução - indicar com 
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exemplo apenas a máxima redução 
da marca, símbolo ou logotipo; 11- 
Aplicação da marca, símbolo ou 
logotipo: Relação com outras marcas, 
símbolos ou logotipos - como equilibrar a 
proporcão entre a sua marca, símbolo ou 
logotipo e outras marcas, símbolos ou 
logotipos quando aplicadas conjuntamente; 
12- Aplicação da marca, símbolo ou 
logotipo: Aplicação em fundos diversos - 
coloridos (prever regra específica para a 
aplicação marca, símbolo ou logotipo sob 
as cores definidas no padrão cromático e 
uma regra universal que valha para todas as 
outras cores); texturizados (prever uma 
aplicação universal); fotográficos (prever 
uma aplicação universal). 
Critérios de avaliação: 
Desenvolvimento do manual de identidade 
visual; 
Articulação adequada de palavras chaves. 
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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) 

FILHO, João Gomes. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. São Paulo: Escrituras, 2004. 
MUNHOZ, Daniella Michelena. Manual de Identidade Visual: Guia para construção. Rio de Janeiro: 2AB, 2a. 
Edição – revista e atualizada, 2013. 
NÖTH, Winfried. Panorama da Semiótica: De Platão a Peirce. São Paulo, Annablume, 2003. 
PÉRON, Maria Luiza. Sistemas de Identidade Visual. Rio de Janeiro: 2AB, 2009. 
SANTAELLA, Lúcia. Semiótica Aplicada. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
SANTAELLA, Lúcia. O que é Semiótica? São Paulo, Brasiliense, 1983.  
STRUNCK, Gilberto Luiz Teixeira Leite. Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia sobre 
o marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 3a. Edição, 
2007. 
HALL, Sean. Isto significa isso – isso significa aquilo: guia de semiótica para iniciantes. São Paulo: Rosari, 2008. 
Sinais e símbolos: Guia ilustrado das origens e dos significados. São Paulo: wmfmartinsfontes, 2013. 
Mark O`Connell e Raje Airey. O grande livro dos Signos e Símbolos: As origens, os significados, usos e análises 
sob o ponto de vista histórico, psicológico e cultural. São Paulo: Editora Escala, 2010. 
 

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) 
Com base no texto e na correção da atividade, fazer uma análise do potencial comunicativo de uma embalagem a sua 
escolha. A atividade de recuperação paralela é individual  
 
Analisar os três manuais de identidade visual fornecidos pelo professor e levantar os aspectos positivos e negativos na 
consolidação da identidade visual. A análise deve ser diagramada em um A4 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: Fernando França 

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

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 EXPRESSIVAS BIDIMENSIONAIS II 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professoras: Carolina Marielli Barreto/ Márcio Nunes 

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

• Avaliar ideias ou conceitos propostos. 

• Definir suportes e materiais a serem utilizados 

• Pesquisar técnicas, ferramentas e suportes. 

• Possuir capacidade de organização no tempo e na realização de projetos. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:  Formas Expressivas Bidimensionais II  Módulo II 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1 - Desenvolver a capacidade de 
criação, interpretação e representação 
de um projeto bidimensional. 
 
 
2 - Desenvolver o esboço do projeto ou 
produto de comunicação visual. 
 
 
3 - Utilizar técnica e material adequado 
ao projeto de comunicação visual. 
 
 
4 - Estabelecer as relações entre 
projeto e técnica utilizada 

 
1 

1 - Diferenciar os elementos compositivos do 
desenho e do estilo. 
 
2 - Definir os elementos estruturais do 
projeto. 
 
3 - Identificar e selecionar os materiais e 
ferramentas adequados ao projeto de 
comunicação visual. 
 
4 - Aplicar as técnicas pictóricas ao projeto de  
comunicação visual 

 Conceito de desenho e estilo. 
 
Técnicas de Desenho e Pintura. 
 
Suportes Básicos Adequados. 
 
Planejamento Visual e layout:  
• estudos de composição de elemento 
• estrutura de linhas aplicados ao 

desenho e a pintura. 
 
Procedimentos de manipulação d 
papéis, pincéis e tintas (acrílica, guac 
aquarela e nanquim). 
 
Técnicas Mistas e Combinações. 
 
Princípios de utilização de pintura 
aplicadas à ilustração. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular:  Formas Expressivas Bidimensionais II  Módulo II 
 
 

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 - Diferenciar os elementos 
compositivos do desenho e do 
estilo. 
 
2 - Definir os elementos estruturais 
do projeto. 
 
3 - Identificar e selecionar os 
materiais e ferramentas adequados 
ao projeto de comunicação visual. 
 
4 - Aplicar as técnicas pictóricas ao 
projeto de comunicação visual 

1 - Conceito de desenho e estilo. 

2 - Técnicas de Desenho e Pintura. 

3 - Suportes Básicos Adequados. 

5. Procedimentos de manipulação de 

papéis, pincéis e tintas (acrílica, guache, 

aquarela e nanquim). 

7 - Princípios de utilização de pintura 

aplicadas à ilustração. 

Exercícios com linhas e formas como 

elemento básico do desenho; 

Desenvolvimentos de texturas visuais com 

elementos gráficos. 

Exercícios de criação e desenvolvimento 
para a Técnica Nanquim; 

27/070 a 19/08 
 

1 - Diferenciar os elementos 
compositivos do desenho e do 
estilo. 
 
2 - Definir os elementos estruturais 

1 - Conceito de desenho e estilo. 

2 - Técnicas de Desenho e Pintura. 

3 - Suportes Básicos Adequados. 

 

 

 
21/08 a 23/09 
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do projeto. 
 
3 - Identificar e selecionar os 
materiais e ferramentas adequados 
ao projeto de comunicação visual. 
 
4 - Aplicar as técnicas pictóricas ao 
projeto de  
comunicação visual 

5. Procedimentos de manipulação de 

papéis, pincéis e tintas (acrílica, guache, 

aquarela e nanquim). 

7 - Princípios de utilização de pintura 

aplicadas à ilustração. 

Criação de ilustrações para produtos; 

Exercícios de criação e desenvolvimento 

para a Técnica Aquarela, Acrílica e/ou 

Guache; 

 

1 - Diferenciar os elementos 
compositivos do desenho e do 
estilo. 
 
2 - Definir os elementos estruturais 
do projeto. 
 
3 - Identificar e selecionar os 
materiais e ferramentas adequados 
ao projeto de comunicação visual. 
 
4 - Aplicar as técnicas pictóricas ao 
projeto de  
comunicação visual 

1 - Conceito de desenho e estilo. 

2 - Técnicas de Desenho e Pintura. 

3 - Suportes Básicos Adequados. 

5. Procedimentos de manipulação de 

papéis, pincéis e tintas (acrílica, guache, 

aquarela e nanquim). 

6 - Técnicas Mistas e Combinações. 

7 - Princípios de utilização de pintura 

aplicadas à ilustração. 

Criação de ilustrações para peças editoriais; 

 

Exercícios de criação e desenvolvimento 

para a Técnicas Mistas; 

 

26/09 a 25/11 

1 - Diferenciar os elementos 
compositivos do desenho e do 
estilo. 
 
2 - Definir os elementos estruturais 
do projeto. 

1 - Conceito de desenho e estilo. 

2 - Técnicas de Desenho e Pintura. 

3 - Suportes Básicos Adequados. 

5. Procedimentos de manipulação de 

 

 

 

 

 
10/10 a 02/12 
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
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3 - Identificar e selecionar os 
materiais e ferramentas adequados 
ao projeto de comunicação visual. 
 
4 - Aplicar as técnicas pictóricas ao 
projeto de  
comunicação visual 

papéis, pincéis e tintas (acrílica, guache, 

aquarela e nanquim). 

6 - Técnicas Mistas e Combinações. 

7 - Princípios de utilização de pintura 

aplicadas à ilustração. 

Criação das peças do Projeto Interdisciplinar 

(leiautes, produção, finalização) 

 
 

1 - Diferenciar os elementos 
compositivos do desenho e do 
estilo. 
 
2 - Definir os elementos estruturais 
do projeto. 
 
3 - Identificar e selecionar os 
materiais e ferramentas adequados 
ao projeto de comunicação visual. 
 
4 - Aplicar as técnicas pictóricas ao 
projeto de  
comunicação visual 

1 - Conceito de desenho e estilo. 

2 - Técnicas de Desenho e Pintura. 

3 - Suportes Básicos Adequados. 

5. Procedimentos de manipulação de papéis, 

pincéis e tintas (acrílica, guache, aquarela e 

nanquim). 

6 - Técnicas Mistas e Combinações. 

7 - Princípios de utilização de pintura 

aplicadas à ilustração. 

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. Desenvolver a capacidade 
de criação, interpretação e 
representação de um projeto 
bidimensional.  
 
 
2. Definir os elementos 
estruturais do projeto.  
 
 
3. Identificar e selecionar os 
materiais e ferramentas adequados 
ao projeto de comunicação visual.  
 
 
4. Estabelecer as relações 
entre projeto e técnica utilizada. 

-Desenvolver um estilo próprio. 

 

-Aplicar corretamente as técnicas 

adequando aos respectivos 

materiais. 

 

-Reconhecer os elementos 

formais e compositivos do projeto 

de design. 

 

-Utilizar técnicas de 

representação gráfica de fácil 

compreensão. 

 

-Identificar as diversas funções 

dos materiais. 

-Pesquisar informações que 

possibilitem inovação no Design. 

Processo de produção e execução 
das composições e pinturas em 
sala de aula. 
 
Envolvimento e participação do 
aluno. 
 
Cumprimento de prazos. 
 
Trabalho de pesquisa  

 

Trabalhos práticos criativos.  

 

Observação direta do desempenho 

do aluno e portfólio 

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  e aplicação  das  
técnicas  úmidas  adequadas  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 
 

 
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. 
 
Exposição de propostas executadas por outras turmas 

 

Material expositivo didático – reproduções de artistas de várias épocas 

 

Material Artístico Expressivo 

Bibliografia: 
MUNARI, Bruno - Das coisas nascem coisas 

MUNARI, Bruno - Design e comunicação visual 

DONDIS, Donis - Sintaxe da Linguagem Visual 

DWORECKI, Silvio - Em busca do traço perdido 

OSTROWER, Fayga - Universos da Arte  

RIBEIRO, Milton - Planejamento visual gráfico  

Fundamentos do desenho Artístico – Ed. Martins Fontes 

Guia Completo de materiais e técnicas - Ed. Martins Fontes 

 

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

Projeto Interdisciplinar –  a definir 
 
 
 
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  
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Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
 

Assinatura:                                                                                        Data:  
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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: Desenhista de Projetos Gráficos 

Componente Curricular: INFLUÊNCIA DOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS NA 
COMUNICAÇÃO VISUAL II 

Módulo:II C. H. Semanal: 2,50 

Professor: Virgínia Inácio. 

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

-Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no desenvolvimento do 

projeto. 

 

 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

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

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

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

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

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

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

 
 
 
 

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linguagens artísticas  
(desenho, pintura, escultura,  
modelagem, arquitetura, as  
artes aplicadas ao uso  
cotidiano e artes gráficas no  
panorama internacional e  
brasileiro  
 
Conceito de arte e design 
nos referidos contextos  
histórico internacional e  
brasileiro  
 
a)Moderno  
 
b)Contemporâneo 
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 II – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

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. 

1. Linguagens artísticas  
(desenho, pintura, escultura,  
modelagem, arquitetura, as  
artes aplicadas ao uso  
cotidiano e artes gráficas no  
panorama internacional e  
brasileiro  
 
2. Conceito de arte e design 
nos referidos contextos  
histórico internacional e  
brasileiro  
 
a)Moderno 

Recepção das Turmas. Apresentação da disciplina 
e do método de trabalho. Organização dos grupos. 
Leitura de textos, debate e observação de imagens 
e vídeos.  

 
19/7 a 12/ 08 

2. Pesquisar informações sobre  
a história da arte.  
3. Identificar referências  
artísticas e sua contribuição  
dentro de seu contexto 
histórico. 

 

2. Conceito de arte e design 
nos referidos contextos  
histórico internacional e  
brasileiro  
 
a)Moderno  
b)Contemporâneo 
 

Leitura de textos, debate e observação de imagens 
e vídeos. Apresentação de trabalhos práticos em 
etapas para avaliação e devolutivas, bem como 
recuperação paralela e contínua.  
 

15/ 08  a 16 / 09 
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Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
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2. Pesquisar informações sobre  
a história da arte.  
3. Identificar referências  
artísticas e sua contribuição  
dentro de seu contexto 
histórico. 

 

2. Conceito de arte e design 
nos referidos contextos  
histórico internacional e  
brasileiro  
 
a)Moderno  
b)Contemporâneo 
 

Leitura de textos, debate e observação de imagens 
e vídeos. Apresentação de trabalhos práticos em 
etapas para avaliação e devolutivas, bem como 
recuperação paralela e contínua.  
Apoio e orientação para as atividades do Inter. 

 
19/ 09 a 30 / 09 

 

2. Pesquisar informações sobre  
a história da arte.  
3. Identificar referências  
artísticas e sua contribuição  
dentro de seu contexto 
histórico. 

 

2. Conceito de arte e design 
nos referidos contextos  
histórico internacional e  
brasileiro  
 
a)Moderno  
b)Contemporâneo 

 

Leitura de textos, debate e observação de imagens 
e vídeos. Avaliação escrita sobre os conteúdos 
tratados na disciplina e dinâmica das aulas. 
Primavera do saber – Semana de animação 
 

 
03 / 10 a 31/ 10 

 

2. Pesquisar informações sobre  
a história da arte.  
3. Identificar referências  
artísticas e sua contribuição  
dentro de seu contexto 
histórico. 

 

2. Conceito de arte e design 
nos referidos contextos  
histórico internacional e  
brasileiro  
 
a)Moderno  
b)Contemporâneo 

 

 
Leitura de textos e imagens, debates, observação 
musical e de vídeos.  
Exposição de trabalhos. 
Debate reflexivo, revisão do semestre. 
Apresentações do Inter 
Feira de TCC 

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

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

 
1. Selecionar 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.Pesquisa e apresentação de atividade 
prática em etapas. A ação prática ficou 
aberta para os alunos, podendo ser: 
maquetes, fotografias, esquetes de 
teatro, cartazes, vídeos, figurinos, ou 
seja, qualquer ação que apresente o 
tema proposta para a pesquisa do 
aluno. Obs: Os temas foram dispostos 
pela professora contemplando o 
conteúdo: nomes de artistas ou 
períodos. 
2.Os alunos trarão suas tarefas em três 
datas distintas para que a professora 
possa acompanhar o processo. 
Avaliação escrita em dupla, com base 
em texto disposto pela professora. 

Pontualidade na entrega dos trabalhos 
Composição da atividade prática 
contemplando o tema proposto. 
 

 
Argumentação durante a apresentação 
dos trabalhos e durante os debates 
realizados em sala de aula. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      
Fevereiro  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

Março   
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
 

Abril  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Maio   
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

Junho  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Julho   
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) 

- Televisão 
- Datashow 
- Fotografias em projeção de imagens sobre o período artístico estudado para a aula. 
- Documentários: “Power of Art” da BBC de Londres por Simon Schamma´s 
- PROENÇA, G. História da Arte. Ática. São Paulo, 2012. 
- SARDELICH, M. A. Leitura de imagens, cultura visual e prática educativa. Cad. 
Pesqui. vol.36 no.128 São Paulo May/Aug. 2006 
 

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

Projeto Interdisciplinar 

 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
As apresentações dos trabalhos serão realizadas em etapas, de modo que os alunos possam ir aprimorando 
suas atividades de acordo com as orientações da professora. A avaliação escrita contará também com 
material de apoio. 

 
 

IX – Identificação:  
Nome do professor: Virgínia Inácio  

Assinatura:                                                                                        Data: 
                                 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
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  se 78  de     05  / 01 / 2009 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural 

Habilitação Profissional: Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico 

Componente Curricular: Marketing Comunicação Publicitária -I MCP-I 

Módulo: 2º C. H. Semanal: 5 H.A 

Professor: Gino Machado Calderolli 

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

• A criação de projeto de comunicação visual em meios impressos e eletrônicos.  
• Solucionar problemas e ser criativo, para elaboração de projetos visuais  que 

será desenvolvido pelo futuro profissional.  
• Elaborar propostas de projetos visuais adequada a cada tipo trabalho 

apresentado ao profissional. 
• Demonstrar competência para solucionar propostas de projetos visuais. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Marketing Comunicação Publicitária – MCP-1                                                                                         Módulo: 2º 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Analisar a importância do design 
para propaganda e marketing. 
  

2. Estabelecer as características e 
necessidades do público 
consumidor. 
 
  

3. Identificar ponto de venda e 
suporte de campanha que 
viabilizem a execução do 
projeto.  
 

4.  Analisar o papel e as 
características das diferentes 
mídias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Distinguir as características da 
propaganda; marketing, publicidade. 
  

 
2. Aplicar os conceitos da área de 

propaganda e marketing no 
desenvolvimento do projeto.  
 

3. Aplicar dados referentes a recursos 
conforme briefing.  

 
       4. Indicar o público alvo para o qual o    
projeto se destina. 
 
       5.Utilizar adequadamente o ponto de 
venda e suporte de campanha no projeto de 
comunicação visual.  
 
       6. Selecionar mídias para a realização do 
projeto. 
 
 
 
 

  
1. Definição de propaganda; 

marketing e publicidade. 
 
2. Importância do Design para o 

Marketing Propaganda e 
Publicidade  
 

3. Princípios e estrutura de briefing. 
 
 

4. Fundamentos de um 
planejamento de campanha. 

 
       5. Conhecendo o funcionamento de 
uma agência de publicidade, 
propaganda e marketing  
 
        6. Princípios básicos de públicos 
consumidor e público alvo  
 
         7. Princípios básicos de ponto de 
venda e suporte de campanha. 
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         8. Mídia: conhecer a definição e 
caracterização de mídia impressa, mídia 
áudio-visual  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  
Apresentação das bases tecnológicas, 
habilidades competências, critérios de 
avaliação e procedimentos didáticos. 

 
19/07 a 22/07 

Distinguir as características 
da publicidade e 
propaganda mais o 
marketing. 

 

Definição de publicidade e 
propaganda mais marketing. 

 

Bloco 01 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Debates em sala de 
aula com os alunos, apresentação de 
campanhas criadas por agências de 
comunicação, com apoio de material áudio 
visual como documentários e  anuários de 
criação gravados em DVD, e conhecendo 
como é uma estrutura de uma agência de 
comunicação. 
Observação: identificar as diferenças de cada 
meios de comunicação, e de como trabalhar 
com essas técnicas 
Exercício: Roda de debate explicando e 
tirando dúvidas de cada meio de comunicação 
para os alunos com apresentação de material 
de apoio como vídeos e material visual. 
Deverão desenvolver relatórios dos temas 
apresentados e entregar trabalhos ligados ao 
assunto em datas pré-estabelecidas. 

 
25/07 a 12/08 
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Aplicar os conceitos da área 
de publicidade, propaganda, 
e marketing no 
desenvolvimento do projetos 
visuais para as diferentes 
Mídias impressas e 
eletrônica. 

 

Importância do Design para a o 
Marketing.  

 

Bloco 02 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Apresentando o 
assunto os vários caminhos da mídia depois 
apresentado em sala de aula é feito uma linha 
de debates, realizado um linha explicação 
sobre o tema. 
Observação: identificar as diferenças desse 
meio de comunicação que é a mídia. 
Exercício: Roda de debate explicando e 
tirando dúvidas sobre a matéria explicada 
mostrando sua importância para seu estudo. 
Relatórios ou trabalhos que deverão ser feitos 
pelos alunos após apresentação de vídeos 
pertinentes ao assunto. 

 
15/08 a 19/08 
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Utilizar adequadamente o 
ponto de venda e suporte de 
campanha no projeto de 
comunicação visual 

Analisar a importância do uso 
das normas visuais para 
desenvolvimentos de um 
projeto. 

Bloco 03 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Debates em sala de 
aula com os alunos, apresentação de 
campanhas desenvolvidas por agências de 
comunicação, com apoio de material áudio e 
visual. 
Observação: identificar e respeitar as normas 
visuais de para um desenvolvimento de um 
projeto. 
Exercício: Roda de debate explicando e 
tirando dúvidas dos alunos de como se deve 
proceder ao trabalhar com uma marca 
respeitando as normas visuais. Eles deverão 
apresentar em sala de aula marcas e 
respeitando e explicando o pôr que das 
normas visuais. 

 
22/08 a 26/08 
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Conhecendo as várias 
mídias utilizadas na 
comunicação para a 
realização do projeto de 
criação. 

Sua ligação para o 
complemento de um projeto 
visual o uso correto da 
composição escolhida para o 
projeto visual. 
 

Bloco 04 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Apresentação em sala 
de aula do assunto para os alunos. 
Campanhas desenvolvidas por agências 
mostrando as varias mídias que serão 
utilizadas, a partir de impressa com apoio de 
material, visual, textos publicitários criados 
por agências. 
Observação: identificar uso da ideia criativa 
através de textos publicitários. 
Exercício: Tirando dúvidas dos alunos, criar 
utilizar slogans para com o usos de peças de 
divulgação impressas, os alunos irão gerar 
relatórios e deverão ser entregues. 

 
29/08 a 09/09 

Aplicar dados referentes a 
recursos conforme Briefing.  

 

Reconhecer o uso e 
importância do Briefing no uso 
de projetos de comunicação 
visual. 

Bloco 05: Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Apresentação em sala 
de aula para os alunos o que e como 
devemos trabalhar com um Briefing com 
apoio de material de textos. 
Observação: identificar o uso de tal técnica e 
mostrar a importância em trabalhar com isso. 
Exercício: Roda de debate explicando e 
tirando dúvidas dos alunos e criando 
exercícios para treino. 

 
12/09 a 16/09 
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Bloco reservado para o 
festival de Animação e 
Primavera do Saber. 
 
 

Bloco reservado para o 
festival de Animação e 
Primavera do Saber. 
 

Bloco reservado para o festival de 
Animação e Primavera do Saber. 
 

19/09 a 24/09 

O uso slogan nas mídias de 
comunicação impressa para 
a realização dos projetos 
visuais. 

Princípios básicos atingir os 
públicos consumidor e público 
alvo.  
Princípios básicos dos pontos 
de venda e divulgação e 
suporte de campanha. 
 

Bloco 06 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Debates em sala de 
aula com os alunos, apresentação de 
campanhas desenvolvidas por agências 
publicitárias com apoio de material áudio 
visual. 
Observação: identificar os vários tipos de 
campanhas publicitárias para ampliar a ideia 
dos alunos para criação de seus projetos. 
Exercício: tirado as dúvidas dos alunos, eles 
desenvolveram projetos visuais com slogans 
criados. 

 
26/09 a 14/09 
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Bloco reservado para 
desenvolvimento do  

Interdisciplinar 

Analisar todo o conteúdo que o 
aluno ao longo do curso 
estudou avaliar seu 
desenvolvimento no 
interdisciplinar. 

Bloco 07 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Depois de quase um 
semestre o aluno utilizara o que aprendeu 
com orientação do professor a desenvolver o 
trabalho interdisciplinar. 
Observação: Identificar os procedimentos do 
projeto visual adequado se está coerente e 
padronizado para o trabalho indicado. 
Será analisando a desenvoltura do aluno na 
parte de solução e criatividade do projeto que 
ele irá desenvolver em grupo. 

 
17/10 a 18/11 

    
____ / ____ a ____ / ____ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
________________________________________________________________________________________ 

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 

 
Analisar a importância do design 
gráfico para publicidade 
propaganda e marketing. 
 
Estabelecer as características e 
necessidades do público 
consumidor. 
 
Identificar ponto de venda que 
viabilizem a execução do 
projeto. 
 
Analisar o papel e as 
características das diferentes 
mídias. 

Pesquisa e apresentação escrita / oral 
Elaboração e criação de Projetos 
Técnicos visuais escolhidos pelo 
professor. 

 
Relatório de trabalho de campo e 
estudos do meio em caso de visitas 
técnicas. 
 
Observação direta do aluno 
 
Seminários 
 
Simulação de projeto visual 

 
Assiduidade na sala de aula  

O aluno deve ser capaz de avaliar 
os trabalhos hoje expostos na 
mídia e verificar para quais 
públicos estes trabalhos são 
dirigidos, os materiais em que 
foram elaborados, termos técnicos 
em comunicação visual e 
publicitários. 
 
Onde o aluno será avaliado pelo 
seu desempenho, clareza na 
explicação do projeto, coesão na 
sua justificativa do projeto 
desenvolvido e trabalho em equipe. 
 

Analisar peças de marketing e 
publicitárias ter senso crítico, 
desenvolvimento em trabalho de 
equipe e desenvoltura para projetar 
um processo visual solicitado. 
 
Trabalho em equipe, coesão em 
sua justificativa do projeto visual 
entendimento do projeto 
apresentado soluções verbais e 
visuais do projeto que foi solicitado. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Fevereiro 
 
 
x 

  
x x 

Março 
 
 
x x x x x 

Abril 
 
 
x x x 

 
x 

Maio 
 
 
x 

 
x 

 
x 

Junho 
 
 
x x x x x 

Julho 
 
 
x 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) 

Marketing e Design, Carla Niemeyer Ed. 2AB. 2004 
O valor do design, Ed. SENAC. 2008 
Propaganda é isso ai, Ed. Saraiva de Zeca Martins Ed. 2010 
www.designbrasil.org.br, www.abcdesign.com.br e  www.abap.com.br 
Material áudio visual para o apoio: Documentário Mundo Cola Anuário de Criação Publicitário. 
 
 

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

Os alunos além de desenvolver o trabalho solicitado pelo professor ira ser avaliado pelo 
interdisciplinar. 
Visita(s) técnica(s) serão realizadas nesse semestre com apresentação de relatórios dos alunos 
para ser analisado pelo professor.   
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Estratégias de recuperação paralela para os alunos com rendimento insatisfatório:  
 
Avaliações extras - trabalhos e pesquisas ligados a matéria 
Trabalho – Elaboração de trabalhos ligados a comunicação visual, material Impresso.  
Seminário – Apresentação de trabalho de recuperação em Sala de Aula 
 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: Gino Machado Calderolli 

 

Assinatura:_____________________________________       Data:_______________ 
 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
 
Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
 

http://www.abap.com.br/
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº    59 aprovado pela portaria Cetec nº  se 78  de 05  / 01 / 2009 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural 

Habilitação Profissional: Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico 

Componente Curricular: Produção Gráfica - PG 

Módulo: 2º C. H. Semanal: 5 H.A 

Professor: Gino Machado Calderolli 

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

 
• Criar projetos de comunicação visual na mídia impressa. 
• Utilizar técnicas de reconhecimentos de materiais e processos 

gráficos. 
• Executar a verificação de qualquer tipo de produção gráfica. 
• Definir e pesquisar as técnicas de acabamento em produção gráfica. 

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Produção Gráfica - PG             Módulo: 2º 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

Identificar as variáveis técnicas de 
execução do projeto gráfico 
utilizando corretamente materiais e 
equipamentos para finalização. 

 
Distinguir os processos de 
produção relacionados à mídia 
impressa.  

 
Aplicar as características de 
impressão e acabamento nos 
projetos desenvolvidos. 

 
Reconhecer técnicas de 
montagem de um original nos 
diferentes processos de pré-
impressão os cuidados coma a 
imagens equipamentos de 
gravação 

 
Reconhecer técnicas de 
montagem de um projeto gráfico 
nos diferentes processos de pré-
impressão os cuidados coma a 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

Organizar e apresentar um projeto de 
comunicação visual, atendendo às 
necessidades do cliente.  
 
 Avaliar e indicar processos gráficos de 
produção para mídia impressa.  
 
 Indicar a utilização do processo de 
impressão nos projetos de comunicação 
visual. 
 
Observar as variáveis técnicas de execução 
da gravação de imagens no projeto gráfico 
utilizando corretamente materiais e 
equipamentos para finalização. 
 
Scanners Identificar as variáveis técnicas de 
execução do projeto gráfico utilizando 
corretamente modos de gravação e 
equipamentos adequados. 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
 
 
 

Projeto gráfico para mídia impressa tipos 
de equipamentos processos para 
produção  
 
Processos de impressão: Offset; fôrmas 
flexo-gráficos; cilindros roto-gráficos; 
telas serigráficas e impressões tampo-
gráficas. 
 
Sistemas de pré-impressãoes e 
sistemas de provas  
 
Processos digitais de impressão  
 
Tintas e suas principais características  
 
Gerenciamento de cores. 
 
Pós-impressão principais tipos de 
acabamento: hot stampig / costura 
Vernizes lisos e texturizados / relevos  
(seco baixo e alto), laminação fosca, 
brilhante /corte e vinco 
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6 
 
 
 
 
 
 

imagens equipamentos de 
gravação. Analisar a importância 
de especificar os processos 
gráficos. 

 
Estabelecer as características e 
necessidades do cliente para o 
público consumidor.  Identificar os 
vários meios de divulgação o que 
viabilizem a execução do projeto.  

 

6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 

Pré –impressão perceber as variáveis 
técnicas de execução do projeto indicando 
corretamente materiais e equipamentos para 
gravação e finalização 
 
Processos gráficos Identificar as varias 
técnicas de produção do projeto de 
impressão indicando corretamente os 
equipamentos para sua concepção. 
 
Acabamentos preparar e reconhecer as 
variáveis técnicas de execução do projeto 
indicando corretamente materiais e 
equipamentos de acabamentos para o 
trabalho desenvolvidos. 

8 
 
 
9 

Orçamento do projeto gráfico para mídia 
impressa. 
 
Utilizar as técnicas aprendidas como 
processos gráficos analisar qual seria o 
mais recomendável para a impressão de 
um projeto. Acabamentos analisar e 
recomendar tipos necessários para um 
bom projeto visual. Recomendar os tipos 
de papeis que mais servem para um 
projeto gráfico. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  
Apresentação das bases tecnológicas, 
habilidades competências, critérios de 
avaliação e procedimentos didáticos. 

 
19/07 a 22/07 

Organizar e apresentar 
um projeto de 
comunicação visual, 
atendendo às 
necessidades do cliente.  
 
Observar as variáveis 
técnicas de execução da 
gravação de imagens no 
projeto gráfico utilizando 
corretamente materiais e 
equipamentos para 
finalização. 
 

Projeto gráfico para mídia 
impressa tipos de 
equipamentos e processos 
para produção. 

 

Bloco 01 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Debates em sala de 
aula com os alunos, apresentação de 
processos gráficos criadas por designers 
gráficos a agências de comunicação, com 
apoio de material áudio visual, e conhecendo 
como foi desenvolvido 
Observação: identificar as diferenças de cada 
processos gráficos, e de como trabalhar com 
essas técnicas 
Exercício: Roda de debate explicando e 
tirando dúvidas de cada meio de processos 
gráficos para os alunos com apresentação de 
material de apoio como vídeos e material 
visual. Deverão desenvolver relatórios do 
tema apresentado. 

 
25 /07 a 05/08 
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Scanners Identificar as 
variáveis técnicas de 
execução do projeto 
gráfico utilizando 
corretamente modos de 
gravação e equipamentos 
adequados. 

Projeto gráfico para mídia 
impressa tipos de 
equipamentos processos 
para produção. 

Bloco 02 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Apresentando o tema 
os o caminhos do uso do scanner depois 
apresentado em sala de aula é feito uma linha 
de debates, realizado um linha explicação 
sobre o tema. 
Observação: identificar as diferenças desse 
meio de gravação. 
Exercício: Roda de debate explicando e 
tirando dúvidas sobre a matéria mostrando 
sua importância para seu estudo. 
Relatórios ou trabalhos que deverão ser feitos 
pelos alunos após apresentação. 

 
           08/08 a 12/08 

Pré–impressão perceber 
as variáveis  técnicas de 
execução do projeto 
indicando corretamente 
materiais e equipamentos 
para gravação e  
finalização 
 

Processos de impressão:  
Gravações em offset, 
flexográficas, rotográficos; 
serigráfia e tampográfia. 
Sistemas de pré-provas e 
sistemas de provas  
Processos digitais de 
impressão  
Tintas e suas principais 
características  
Variáveis de impressão 
Gerenciamento de cores 
 

Bloco 03 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Debates em sala de 
aula com os alunos, apresentação impressões 
para avalição. 
Observação: identificar e respeitar as normas 
técnica para um desenvolvimento de um 
projeto. 
Exercício: Roda de debate explicando e 
tirando dúvidas dos alunos de como se deve 
proceder ao trabalhar com a pré-impressão. 
Os alunos deverão apresentar em sala o pôr 
que das normas de pré-impressão. 

 
15/08 a 26/08 
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Processos gráficos 
Identificar  as varias  
técnicas de produção do 
projeto de impressão 
indicando corretamente 
os equipamentos para  
sua concepção. 

Processos de impressão:  
Gravações em offset, 
flexográfia; cilindros 
rotogravura, serigráfia 
tampográficas. 

 

Bloco 04 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Apresentação em sala 
de aula do assunto para os alunos. 
Projetos gráficos desenvolvidas por gráficas a 
partir de peças impressas. 
Observação: identificar uso da das técnicas 
gráficas. 
Exercício: Tirando dúvidas dos alunos, sobre 
o processo, irão gerar relatórios. 

 
29/08 a 16/09 

 
Bloco liberado para a 
Semana de Animação e 
Primavera do Saber 
 

Bloco liberado para a 
Semana de Animação e 
Primavera do Saber 

Bloco liberado para a Semana de 
Animação e Primavera do Saber 19/09 a 24/09 

Acabamentos preparar e 
reconhecer as variáveis  
técnicas de execução do 
projeto indicando 
corretamente materiais e 
equipamentos de 
acabamentos para o 
trabalho desenvolvidos 

Pós-impressão : 
Principais tipos de 
acabamento 
intercalação / costura 
vernizes / relevos  
(seco e americano);  
laminação /corte e vinco 
Montagem de capas 

Bloco 05: Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Apresentação em sala 
de aula para os alunos o que e como 
devemos trabalhar com acabamentos com 
apoio de material áudio e visual 
Observação: identificar o uso de tal técnica e 
mostrar a importância em trabalhar com isso. 
Exercício: Roda de debate explicando e 
tirando dúvidas dos alunos. 

 
26/09 a 21/10 
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Processos gráficos 
Identificar as varias  
técnicas de produção do 
projeto de impressão 
indicando corretamente 
os equipamentos para  
sua concepção. 
 
Acabamentos preparar e 
reconhecer as variáveis  
técnicas de execução do 
projeto indicando 
corretamente materiais e 
equipamentos de 
acabamentos para o 
trabalho desenvolvidos 

Custos de orçamento do 
projeto gráfico para mídia 
impressa.   
 
Utilizar as técnicas 
aprendidas como processos 
gráficos analisar qual seria o 
mais recomendável para a 
impressão de um projeto. 
 
Acabamentos analisar e 
recomendar tipos 
necessários para um bom 
projeto visual.  
 
Recomendar os tipos de 
papeis sirvam para um 
projeto gráfico. 

Bloco 06 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Debates em sala de 
aula com os alunos, apresentação de 
desenvolvimento de orçamentos 
Observação: identificar os vários tipos de 
montagem de um orçamento tipo da 
impressão, papel gramatura acabamentos 
etc.. 
Exercício: tirado as dúvidas dos alunos, eles 
desenvolveram orçamentos em sala de aula 
para o interdisciplinar.  

 
24/10 a 04/11 

Bloco reservado para 
desenvolvimento do  

Interdisciplinar 

Analisar todo o conteúdo que o 
aluno ao longo do curso 
estudou avaliar seu 
desenvolvimento no 
interdisciplinar. 

Bloco 07 Analise prévia das técnicas e 
habilidade dos alunos. 
Proposta 1 (2,5 H.A.) Depois de quase um 
semestre o aluno utilizara o que aprendeu 
com orientação do professor a desenvolver o 
trabalho interdisciplinar. 
Observação: Identificar os procedimentos do 
projeto visual adequado se está coerente e 
padronizado para o trabalho indicado. 
Será analisando a desenvoltura do aluno na 
parte de solução e criatividade do projeto que 
ele irá desenvolver em grupo. 

 
07/11 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 

Reconhecer técnicas de 
montagem de um original nos 
diferentes processos de pré-
impressão os cuidados coma 
a imagens equipamentos de 
gravação. 
 
Reconhecer técnicas de 
montagem de um projeto 
gráfico nos diferentes 
processos de pré-impressão 
os cuidados coma a imagens 
equipamentos de gravação. 
 
Analisar a importância de 
especificar os processos 
gráficos. 
 
 
 

Pesquisa e apresentação escrita 
/ oral 
Elaboração e criação de projetos 
técnicos visuais escolhidos pelo 
professor. 

 
Relatório de trabalho de campo 
e estudos do meio em caso de 
visitas técnicas. 
 
Observação direta do aluno. 
 
Simulação de projeto visual. 

 
Assiduidade na sala de aula. 

O aluno deve ser capaz de 
avaliar os trabalhos hoje 
expostos na mídia e verificar 
para quais públicos estes 
trabalhos são dirigidos e os 
materiais que foram utilizados 
termos técnicos gráficos. 
 
Onde o aluno será avaliado pelo 
seu desempenho, clareza, 
coesão na sua justificativa do 
projeto desenvolvido, trabalho 
em equipe etc..    

Reconhecer a importância no 
uso do equipamento para um 
projeto.  
 
Reconhecer técnicas de 
produção a partir de um  
protótipo, pré-impressão até o 
original indicando os diferentes 
processos gráficos.  
 
Identificar as variáveis  técnicas 
de execução do projeto 
indicando corretamente 
materiais e equipamentos de 
acabamentos para o trabalho 
desenvolvidos. 
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Estabelecer as características 
e necessidades do cliente 
para o público consumidor.  
 
Identificar os vários meios de 
divulgação o que viabilizem a 
execução do 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 

  
Setembro 

 
x 
 

 
x 

 
x 

Outubro 
 
x 
 x x 

  
Novembro 

 
x 
 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) 

Produção Gráfica, Claudio Silva Ed. Pancrom 2008 
Planejamento Visual Gráfico, Milton Ribeiro Ed. LGE. 2007 
Produção Gráfica para Designers Mariana Oliveira Ed. 2AB 2000 
http://www.designbrasil.org.br,  Revista ABC www.abcdesign.com.br 
 
 

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

Os alunos além de desenvolver o trabalho solicitado pelo professor ira ser avaliado pelo trabalho 
interdisciplinar. 
Visita(s) técnica(s) serão realizadas nesse semestre com apresentação de relatórios dos alunos 
para ser analisado pelo professor.   
 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Estratégias de recuperação paralela para os alunos com rendimento insatisfatório:  
 
Avaliações extras - trabalhos e pesquisas ligados a matéria 
Trabalho – Elaboração de trabalhos ligados a comunicação visual, material Impresso.  
Seminário – Apresentação de trabalho de recuperação em Sala de Aula 
 
 

IX – Identificação: 
Nome do professor: Gino Machado Calderolli 

 

Assinatura:_____________________________________       Data:_______________ 
 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 
 
Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
 

http://www.abcdesign.com.br/
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XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 59      aprovado pela portaria Cetec nº 148             de 09/10/2012 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Comunicação Visual 

Qualificação: Técnico em Comunicação Visual 

Componente Curricular: Produção de Imagens Fotográficas 1 – PIF1 

Módulo: 2º 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. 
 
ATRIBUIÇÕES  

 Identificar tendências na comunicação visual.  
 Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico.  
 Executar layout.  
 Realizar diagramação para mídias impressas.  
 Captar imagem fotográfica.  
 Fechar arquivos para impressão.  
 Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no 
desenvolvimento do projeto.  
 Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção gráfica 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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disponível no mercado.  
 Selecionar processos de produção gráfica.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:  Produção de Imagem Fotográfica 1                                                                                                      Módulo:: 2º 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  
1. Analisar tipos de materiais 

fotográficos existentes no 
mercado. 

 
2. Selecionar os elementos 

compositivos da imagem 
fotográfica. 

 
3. Planejar o projeto fotográfico de 

acordo com a proposta. 
 

4.  Identificar detalhes e 
características do 
funcionamento do equipamento 
fotográfico utilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Utilizar materiais fotográficos existentes 

no mercado.  
 

2.  Fazer uso dos elementos e recursos da 
imagem fotográfica.  

 
3.  Utilizar técnicas de planejamento 

adequadas ao projeto fotográfico.  
 

4.  Manipular o equipamento fotográfico.  
 

5.  Aplicar normas de utilização do 
equipamento fotográfico.  

  
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, sombra, 

definição da imagem e cor  
 

5. Composição Fotográfica  
 

6. Still Life (composição com objetos)  
 

7. Normas de Utilização dos 
Equipamentos 

 
 
 

 



 
________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

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

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

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

# # Semana de Recepção. 17/07 a 23/07 
 

1. Utilizar materiais fotográficos 
existentes no mercado.  
 

2.  Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3.  Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
5.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
5. Composição Fotográfica  

 
6. Still Life (composição com 

objetos)  
 

7. Normas de Utilização dos 
Equipamentos 

 

 
A Natureza da Imagem Fotográfica 
 

Da origem da ciência da Luz à 
digitalização da vida contemporânea. 

 

24/07 a 30/07 
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1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
5.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
5. Composição Fotográfica  

 

 
A Imagem e seus múltiplos significados 
 

Exercício 1.: 
 
Com o objetivo de entender o papel da 
conceituação e da imagem na 
comunicação, os aluno criam histórias de 
imagens desconhecidas de seus outros 
colegas. 
As histórias são apresentadas e 
confrontadas com seus contextos 
originais. 
Após essa dinâmica, é apresentada o 
conceito de “Imagem”, e sua capacidade 
de conter múltiplos significados. 

31/07 a 06/08 

 
1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
5.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
5. Composição Fotográfica  

 
Contextos Histórico 
dos Projetos Fotográficos 
 

Exercício 2: 
 
Com o objetivo de entender sobre as 
diferenças técnicas e texturas no processo 
de construção da imagem ao longo da 
história, os alunos fazem uma pequena 
pesquisa sobre algumas câmeras de 
diferentes épocas, e seus respectivos 
contextos sociais. 
São apresentadas algumas características 
e é proposto uma construção imagética 
sobre “uma possível cena fotografada por 
ela”. 

07/08 a 13/08 



 
________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

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

 
1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
5.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
5. Composição Fotográfica  

 

 
Apresentação do Laboratório Fotográfico 
 

Demonstração do processo de 
revelação analógica e seus paralelos 
com a fotografia digital. 

 
14/08 a 20/08 

 
1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
5.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
2. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
3. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
4. Composição Fotográfica  

 
5. Still Life (composição com 

objetos)  
 

 
Projeto 1.1 
Deriva fotográfica na escola 
 

Com o objetivo de reconhecer os 
conceitos de fotometria, os alunos 
percorrerão a escola em busca de uma 
cena “extraterrestre”. 21/08 a 27/08 
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1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
5.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
5. Composição Fotográfica  

 

 
Projeto 1.2 
Deriva fotográfica na escola 
 

Leitura das imagens desenvolvidas na 
aula anterior 
 
 

Projeto 2.1 
 

Briefing do projeto 2: 
Retratos Tipológicos 

28/08 a 03/09 

 
1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
5.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
5. Composição Fotográfica  

 

 
Projeto 2.2 
 

Prática fotográfica do projeto 2: 
Retratos Tipológicos 

 
 
Terça-feira: Menção Intermediária 
 
07/10, quarta-feira: Não Letivo 
 

04/09 a 10/09 
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1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
5.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
2. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
3. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
4. Composição Fotográfica  

 
5. Still Life (composição com 

objetos)  
 

 
Aula Pré-Semana de Animação 
 

Exercício 3: 
 
Dicas sobre processo fotográfico para 
Stop Motion. 
Tratamento no Lightroon. 

 
11/09 a 17/09 

# # Semana de Animação 
18/09 a 24/09 

 
1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 

 
1. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
2. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
3. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 

 
Leitura dos Trabalhos da semana de 
Animação 

25/09 a 01/10 



 
________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

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

 
 

1. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
2. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
3.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
5. Composição Fotográfica  

 

 
Projeto 3.1. 
 

Prática fotográfica de Longa 
Exposição: LightPaint. 

02/10 a 08/10 

 
1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 

 
 

1. Técnicas de reprodução 
fotográfica:  

• analógica e digital 
 

2. Princípios plásticos: luz, 
sombra, definição da imagem 
e cor  

 
3. Composição Fotográfica  

 
4. Still Life (composição com 

objetos)  
 

 
Projeto 3.2. 
 

Produção de Prática fotográfica de 
Longa Exposição: LightPaint. 

 
12/10, quarta-feira: Não Letivo 09/10 a 15/10 
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1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
a. • fotográficos: 

analógico e digital  
 

3. Técnicas de reprodução 
fotográfica:  

a. • analógica e digital 
 
 

 
Projeto 3.3. 

 
Leitura das imagens da Prática 
fotográfica de Longa Exposição: 
LightPaint. 16/10 a 22/10 

 
1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
5.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
5. Composição Fotográfica  

 

 
Projeto 2.1: 
“Spotify – Gêneros e Momentos” 
 

> Apresentação do Briefing. 
Os alunos terão que criar uma rádio digital 
para o Spotify (Gêneros e Momentos). 
Deverá ser desenvolvido um 
Gênero/Momento novo, uma capa 
fotográfica da rádio, e escolhidas 3 
músicas. 
O desafio será integrar todas as mídias em 
um só projeto gráfico. 
 
Informações técnicas: A imagem deverá 
ser quadrada, ter logo com o nome no 
centro e possibilitar leiturabilidade na 
redução de 190px/190px.  

28/10, sexta-feira: Não Letivo 
 

23/10 a 29/10 
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1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
 
3.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
4.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  
 

 
Projeto 2.2: 
“Spotify – Gêneros e Momentos” 
 
> Processo fotográfico da Imagem. 
 
03/11, terça-feira: Não Letivo 30/10 a 05/11 

 
 
1. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
2.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
3.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
2. Composição Fotográfica  

 
3. Still Life (composição com 

objetos)  
 

4. Normas de Utilização dos 
Equipamentos 

 

 
Projeto 2.3: 
“Spotify – Gêneros e Momentos” 
 
> Edição e Tratamento da Imagem. 

06/11 a 12/11 
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1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 
4.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
 

3. Normas de Utilização dos 
Equipamentos 

 

 
Início da orientação sobre possíveis 
processos fotográficos usados no Inter 
 
14 e 15/11 segunda-feira e terça-feira: 
Não Letivo 13/11 a 19/11 

 
1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 

 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
 

 
Orientação sobre possíveis processos 
fotográficos usados no Inter 
 

20/11 a 26/11 
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1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
 

 

 
Apresentação do Inter 
 

27/11 a 03/12 

 
1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Aplicar normas de utilização 

do equipamento fotográfico. 
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 

 
Aula reflexiva sobre o desenvolvimento do 
Interdisciplinar 
 
 
Apresentação dos Projetos de TCC do 3º 
módulo. 04/11 a 10/12 
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1. Utilizar materiais fotográficos 

existentes no mercado.  
 

2. Fazer uso dos elementos e 
recursos da imagem 
fotográfica.  

 
3. Utilizar técnicas de 

planejamento adequadas ao 
projeto fotográfico.  

 
4.  Manipular o equipamento 

fotográfico.  
 

 
1. Materiais fotográficos: 

equipamento, química e 
papéis  
 

2. Anatomia dos equipamentos 
• fotográficos: analógico e digital  

 
3. Técnicas de reprodução 

fotográfica:  
• analógica e digital 

 
4. Princípios plásticos: luz, 

sombra, definição da imagem 
e cor  

 
 

 
Plantão de dúvidas das atividades 
desenvolvidas e fechamento do ciclo 
letivo. 
 

11/12 e 12/12 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

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

 
1. Analisar tipos de materiais 
fotográficos existentes no mercado. 
 
2. Selecionar os elementos 
compositivos da imagem fotográfica. 
 
3. Planejar o projeto fotográfico de 
acordo com a proposta. 
 

 
Todos os exercícios 
desenvolvidos durante as  
aulas servirão como 
Avaliação Contínua, que 
analisará os seguintes 
valores: 
 
 
1. Pesquisa e apresentação 

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

 
O planejamento efetivo do 
Trabalho de Cunclusão do Curso 
durante o semestre que será 
desenvolvido durante o 3º 
módulo. 
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4. Identificar detalhes e características 
do funcionamento do equipamento 
fotográfico utilizado. 

oral 
 
2. Elaboração de Projetos 
Técnicos 
 
3. Observação direta 
 
4. Autoavaliação 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V – Plano de atividades docentes* 
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Atividades Previstas 
Projetos e Ações 

voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 
 

X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

Agosto 
 

X 
 

 
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 
 

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

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

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

 
Orientação do TCC e Projeto Interdisciplinar, desenvolvido em parceria com outras disciplinas 
ao longo do Semestre letivo. 
 
Semana de Animação. 
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 

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

 
 

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

 
Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2015 
 

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): Marcos Junior 

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

 
 
 
 
 
 


