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Plano de Curso nº53           aprovado pela portaria Cetec nº86               de   19/04/11 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia 

Qualificação: Assistente de produção de trabalhos em multimídia 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Multimídia II 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Diego Felipe Florença e Sandro Ribeiro 

 

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

- Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologias envolvidas no 
desenvolvimento do projeto.  
- Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 
mercado.  
- Configurar ideias em diferentes suportes multimídia.  
- Criar, desenvolver e atualizar sites e páginas da Internet. 

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 Multimídia II                           Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

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

gráfica. 
 

2. Desenvolver projetos gráficos 
definindo especificidades e 
características próprias. 
 

3. Identificar recursos de softwares 
gráficos voltados para web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Multimídia II                           Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Identificar e utilizar as   

diferentes ferramentas 
gráficas.  

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada  
ferramenta gráfica  
  

 Apresentação do componente: Bases 

Tecnológicas, Habilidades e 

competências, Propostas e Critérios 

de Avaliação da Disciplina, 

Apresentação do Professor 

Apresentação da disciplina e do 

docente.   

 Apresentação do software Adobe 

Flash;   

 Introdução a animação gráfica 

apresentando vídeos e animações 

digitais produzidos por alunos a 

grandes produtoras.  

de 19/jul a 29/jul 
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1.2. Utilizar técnicas de 
representação gráfica.  

1. Tecnologia de ferramentas 
gráficas: função e 
operacionalidade de cada  
ferramenta gráfica  

  

• Recursos Extras de Animação: 
Conceitos e Aplicação dos recursos de Mask 
(Máscara) e Guide Lines (Guias) em 
animações;   

• Introdução à Animação e Panorama 
da Produção do Mercado: Animação 
Clássica 2D, 3D e Stop-Motion,   

• Princípios de Animação: Os 12 
Princípios de Animação Tradicional (Timing 
and Motion, Anticipation, Squash and 
Stretch, Staging,  
Arcs, Appeal, Solid Drawing, Slow In and 
Out, Follow Thru and Overlapping Action, 
Secondary Action, Exaggeration, Straight 
Ahead and Pose-to-Pose);   

• Identificando os Princípios de 
Animação: Exibição de trechos de 
animações diversas para discussão e 

fixação dos conceitos;   Aplicando os 
Princípios em Flash:  
Exercícios de animação (Boucing Ball, Flying 
Birds, Walk Cicle, Lip Sync, Animação 
Complexa etc) em flash, utilizando os 
conceitos e os recursos da ferramenta;  
  

de 01/ago a 02/set 
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2.1. Utilizar softwares 
adequados às 
especificidades do projeto.  

2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, 
aerógrafo, etc  

Planejamento e Desenvolvimento: Conceitos 
e técnicas de Roteiro e Storyboard para o 
desenvolvimento de produções audio-
visuais;   
  

 Produção: Produção de animação (individual 
ou dupla), com duração de 20 a 30 
segundos; Exercícios  

de 05/set a 16/set 

2.1. Utilizar softwares 
adequados às 
especificidades do projeto.  

2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, 
aerógrafo, etc  

Planejamento e Desenvolvimento: Conceitos 
e  
técnicas de Roteiro e Storyboard para o 
desenvolvimento de produções audio-
visuais; Produção: Produção de animação 
(individual  

  
ou dupla), com duração de 20 a 30 
segundos;  
Exercícios  
  

de 19/set a 30/set 

2.1. Utilizar softwares 
adequados às 
especificidades do projeto.  

2. Ferramentas da área da 
computação gráfica: seleção, 
zoom, pincel, caneta, 
aerógrafo, etc  

Projeto de construção de site em Flash com 
portifólio pessoal on-line  

• Definição da linguagem.  

• Coleta do material do portifólio individual.  

• Pesquisa e análise de portifólios digitais. • 

Estudos da Identidade do site e mapa do 

site.  

de 03/out a 28/out 
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3.1. Operar recursos de 
softwares gráficos voltados 
para web.  

3. Flash, Fireworks, Director, 
Silverlight, Moviemaker  

Produção de textos para o site;   
Diagramação do site em Flash;   
Montagem do site, criação das animações,  
Criação de estados de botões e interpolações  
Montagem do Site em Flash.   
Organização da Biblioteca de imagens e 
inserção de textos.   
Testes de Funcionalidade e navegabilidade - 
Arquitetura de Informação: Detalhamento 
dos conceitos de Usabilidade e Arquitetura 
de Informação aplicada à construção de 
interfaces digitais;   
- Planejamento: Criação de layouts 
para Interface Digital (site portfólio) utilizando 
os conceitos e recursos de multimídia e 
hipermídia;   
- Produção: Programação e publicação 

de interface digital, utilizando a ferramenta 

Adobe Flash e os recursos de programação 

da linguagem Action Script 2.0;  

de 31/out 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) 

  
• http://www.bluevertigo.com.ar   

• http://www.sxc.hu   

• http://www.istockphoto.com   

• http://www.guettyimages.com   

• http://www.jupiterimages.com   

• http://www.corbis.com   

• http://www.veer.com   

• http://www.google.com.br/imghp?hl=pt-br&tab=wi   

• Textos de apoio retirados de artigos publicados em revistas de Webdesign:   

• Revista Webdesign   

• Revista Computer Arts   

• Revista W   

• Revista Wide   

• Adobe Photos• Livros:   

htop CS4: classroom in a book: guia oficial de treinamento / Adobe criative Team. Porto Alegre: 
Bookman, 2009.   
• Adobe Illustrator CS4: classroom in a book/ Adobe Criative Team. Porto Alegre: 
Bookman, 2010.   

• Adobe Flash CS5: classroom in a book/ Adobe Criative Team. Porto Alegre: Bookman, 

2011.   

• Lupton, Ellen. Novos fundamentos do Design. São Paulo: Cosac Naify, 2008.   

• Matsushita, Raquel. Fundamentos Gráficos para um design consciente. São Paulo: Musa 
Editora, 2011.   

• Robbins, Jennifer Niederst. Aprendendo Webdesign: guia para iniciantes. 3ªed. Porto  
Alegre: Bookman, 2010.   
Apostilas:   

http://www.apostilando.com   
  

 

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

Projeto interdisciplinar que será desenvolvido em conjunto com todas as outras disciplinas. 
 
Semana da Animação 

 

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

 Refazer os exercícios propostos em sala;   

 Ler os materiais de apoio indicados;   

 A recuperação é realizada de maneira contínua  

 

 

IX – Identificação: 
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Nome do professor: Diego Felipe Florença e Sandro Ribeiro 

 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 
 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
 
Assinatura:___________________________                          Data: 18/08/16 
 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico  
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: CARAPICUÍBA 

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MULTIMÍDIA 

Qualificação: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE TRABALHOS EM MULTIMÍDIA 

Componente Curricular: LINGUAGEM DA WEB 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professores: ADEILSON TOLEDO TORRES, IVAN SOUZA e ROBSON CELESTINO DE 
JESUS 

 

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

 
- Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologias envolvidas no 
desenvolvimento do projeto.  
- Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 
mercado.  
- Configurar ideias em diferentes suportes multimídia. 
- Criar, desenvolver e atualizar sites e páginas da Internet.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 

Ensino Técnico 



 

 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Linguagem da Web                                                                                                                  Módulo: II 
 

 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Utilizar ferramentas da Internet para fins 
pedagógicos.  
 
2.1. Identificar técnicas na construção de sites que 
incluam comércio eletrônico.  
 
2.2. Aplicar sistemas de comércio eletrônico 
adequados aos projetos.  
 
2.3. Construir sites de comércio eletrônico.  
 
3.1. Aplicar meios de comunicação e editoração 
para criação de revistas eletrônicas, homepages, 
blogs, fóruns, wikis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. Ambientes virtuais de aprendizagem: 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) 
 
2. Ambientes colaborativos 
 
3. Práticas de E-Learning 
 
4. Intrabusiness, governo eletrônico, B2B, 
B2C 
 
5. Comércio móvel 
 
6. Mecanismos de comércio eletrônico 
 
7. Criação, montagem e publicação de 
conteúdos eletrônicos 
 
8. Programações para Web (DreamWeaver, 
XHTML, Javascript, PHP, CSS)  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Linguagem da Web                                                                                              Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Todas Todas 

 
ASSUNTOS:  
- Apresentação das Bases Tecnológicas e Visão 
Geral do Conteúdo e do processo de 
desenvolvimento e avaliação do componente 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
 

21/07 a 22/07 

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

7. Criação, montagem e 
publicação de conteúdos 
eletrônicos. 
 
8. Programações para Web 
(DreamWeaver, XHTML, 
Javascript, PHP, CSS) 

 

ASSUNTOS: 
- Os elementos essenciais da linguagem 
Javascript 
- Introdução à linguagem HTML 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com ações no computador 
- Exercícios práticos 
 

 
28/07 a 12/08 
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3.1. Aplicar meios de 
comunicação e editoração para 
criação de revistas eletrônicas, 
homepages, blogs, fóruns, 
wikis.  

7. Criação, montagem e 
publicação de conteúdos 
eletrônicos. 
 
8. Programações para Web 
(DreamWeaver, XHTML, 
Javascript, PHP, CSS) 

 
ASSUNTOS: 
- Construção de scripts Javascript para diversas 
finalidades em páginas de internet 
- Construção de páginas em HTML: tags e 
atributos diversos 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com ações no computador e 
exercícios práticos 
- Atividade Prática interligando as linguagens 
estudadas 

 

 
18/08 a 26/08 

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

7. Criação, montagem e 
publicação de conteúdos 
eletrônicos. 
 
8. Programações para Web 
(DreamWeaver, XHTML, 
Javascript, PHP, CSS) 

 
ASSUNTOS: 
- Introdução à linguagem PHP 
- Construção de páginas em HTML: tags e 
atributos diversos 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com ações no computador e 
exercícios práticos 
- Tarefas na forma escrita com base nos 
conhecimentos práticos e teóricos adquiridos; 
- Tarefas práticas simulando situações de 
desenvolvimento em programação web 

 

 
01/09 a 16/09 
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3.1. Aplicar meios de 
comunicação e editoração para 
criação de revistas eletrônicas, 
homepages, blogs, fóruns, 
wikis.  

7. Criação, montagem e 
publicação de conteúdos 
eletrônicos. 
 
8. Programações para Web 
(DreamWeaver, XHTML, 
Javascript, PHP, CSS) 

 
ASSUNTOS: 
- Elementos estruturais e de uso comum na 
linguagem PHP  
- Construção de páginas em HTML: tags e 
atributos diversos 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com ações no computador e 
exercícios práticos 
- Atividades de Recuperação 

 

 
22/09 a 30/09 

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

7. Criação, montagem e 
publicação de conteúdos 
eletrônicos. 
 
8. Programações para Web 
(DreamWeaver, XHTML, 
Javascript, PHP, CSS) 

 
ASSUNTOS: 
- Elementos estruturais e de uso comum na 
linguagem PHP 
- Introdução à linguagem CSS 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com ações no computador e 
exercícios práticos 
- Atividade Prática interligando as linguagens 
estudadas 

 

 
06/10 a 14/10 
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3.1. Aplicar meios de 
comunicação e editoração para 
criação de revistas eletrônicas, 
homepages, blogs, fóruns, 
wikis.  

7. Criação, montagem e 
publicação de conteúdos 
eletrônicos. 
 
8. Programações para Web 
(DreamWeaver, XHTML, 
Javascript, PHP, CSS) 

 
ASSUNTOS: 
- Construção de scripts PHP para diversas 
finalidades em páginas de internet 
- Formatação de páginas em HTML – instruções 
CSS para diferentes tipos de formatação 
 
PROCEDIMENTOS: 
Exposição com ações no computador e exercícios 
práticos. 

 

 
20/10 a 21/10 

 
1. Utilizar ferramentas da 
Internet para fins pedagógicos. 
 
2.1. Identificar técnicas na 
construção de sites que 
incluam comércio eletrônico. 
 
2.2. Aplicar sistemas de 
comércio eletrônico adequados 
aos projetos.  
 
2.3. Construir sites de 
comércio eletrônico. 
 
3.1. Aplicar meios de 
comunicação e editoração para 
criação de revistas eletrônicas, 
homepages, blogs, fóruns, 
wikis. 
  

 
1. Ambientes virtuais de 
aprendizagem: Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) 
 
2. Ambientes colaborativos 
 
3. Práticas de E-Learning 
 
5. Comércio móvel  
 
7. Criação, montagem e 
publicação de conteúdos 
eletrônicos. 
 
8. Programações para Web 
(DreamWeaver, XHTML, 
Javascript, PHP, CSS) 
 

 
ASSUNTOS: 
- Ambientes virtuais de aprendizagem: 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
- Ambientes colaborativos 
- Práticas de E-Learning 
- Comércio móvel 
- Formatação de páginas em HTML – instruções 
CSS para diferentes tipos de formatação 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com ações no computador e 
exercícios práticos 
- Pesquisa dirigida na internet 
- Instalação e configuração de Sistemas de 
Gerenciamento de Conteúdo (CMS) 

 
27/10 a 04/11 
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2.1. Identificar técnicas na 
construção de sites que 
incluam comércio eletrônico 
 
3.1. Aplicar meios de 
comunicação e editoração para 
criação de revistas eletrônicas, 
homepages, blogs, fóruns, 
wikis.   

 
4. Intrabusiness, governo 
eletrônico, B2B, B2C 
 
6. Mecanismos de comércio 
eletrônico 
 
7. Criação, montagem e 
publicação de conteúdos 
eletrônicos. 
 
8. Programações para Web 
(DreamWeaver, XHTML, 
Javascript, PHP, CSS) 
 

ASSUNTOS: 
- Intrabusiness, governo eletrônico, B2B, B2C; 
- Mecanismos de comércio eletrônico. 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com ações no computador e 
exercícios práticos; 
- Pesquisa dirigida na internet; 
- Instalação e configuração de Sistemas de 
Gerenciamento de Conteúdo (CMS). 

 
10/11 a 11/11 

Todas Todas 

 
Projeto Prático envolvendo construção de 
sites. 
 

17/11 a 25/11 

Todas Todas 

 
- Atividades do Projeto Interdisciplinar 
 
- Atividades de Recuperação 
 

01/12 a 09/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

 
- Avaliações Escritas 

 
- Projetos (ou miniprojetos) envolvendo 
aplicação prática de temas estudados 

 
- Apresentação oral do aluno 
acompanhada da utilização de algum 
aplicativo como apoio 

 
- Observações em aula 

 
- Pequenas tarefas práticas solicitadas 
em aula 

 
- Apresentações e outras execuções 
que simulem situações reais vividas 
num projeto de multimídia 

 
 

 
- Associação de ideias e conceitos 
estudados a situações diferenciadas 
propostas por escrito 
 
- Cumprimento das tarefas práticas 
solicitadas 
 
- Associação de termos e ideias ao 
aplicativo ou recurso de computador 
 
- Respostas às perguntas ocasionais 
em momento de aula 
 
- Tempo decorrido entre a solicitação e 
o cumprimento correto da tarefa 
solicitada durante momentos 
ocasionais em aula 
 
- Associação de ideias e conceitos 
estudados a situações diferenciadas 
propostas na prática 
 
 

 
- Associa corretamente as ideias e 
conceitos estudados com as situações 
diferenciadas e propostas por escrito 
 
- Cumprimento de forma completa das 
tarefas práticas solicitadas e sem 
necessitar de apoio do colega ou do 
professor  
 
- Associa corretamente termos e ideias 
ao aplicativo ou recurso de computador 
em pauta 
 
- Produz as pequenas tarefas práticas 
solicitadas em aula de forma rápida e 
correta 
 
- Associa corretamente as ideias e 
conceitos estudados com as situações 
diferenciadas e propostas na prática 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de Curso 
e/ou previstas em 

Calendário Escolar 

       

Julho  
  
 
   

X X X 

Agosto 
  
 
 

X X X X 

Setembro 
  
 
 

X X X X 

Outubro 
  
 
 

X X X X 

Novembro 
  
 
 

X X X X 

Dezembro 
  
 
   

X X X 

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

 

Livros 
FAÇA UM SITE – Javascript – Orientado por Projeto, de Carlos A. J. Oliviero, Editora Erica. 
Desvendando os recursos do CSS, de Renata H.M.Miyagusku, Editora Digerati Books. 
Criação de Sites em PHP, de Edson J.R.Lobo, Editora Digerati Books. 
PHP | MySQL Web, de Danilo Minorello e Elton Vargas, Editora Viena. 
 
Sites 
Wikipédia: http://pt.wikipedia.org 

W3schools: http://www.w3schools.com 
W3c Brasil: http://www.w3c.br 
 

 

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

 
Atividade Interdisciplinar envolvendo a construção de sites. 
 
 

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

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

IX – Identificação: 

Nome do professor: ADEILSON TOLEDO TORRES 

Assinatura: __________________________________________      Data: 08/08/2016 
 

Nome do professor: IVAN DE SOUZA 

Assinatura: __________________________________________      Data: 08/08/2016 
 

Nome do professor: ROBSON CELESTINO DE JESUS 

Assinatura: __________________________________________      Data: 08/08/2016 

 

 

http://pt.wikipedia.org/
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 
O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
 
Assinatura:___________________________                          Data: 18/08/16 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico 
 

 
 
XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 53 aprovado pela portaria Cetec nº 86  de 19 / 04 / 2011 publicada no 

D.O.E. de 20-04-2011, seção I, página 49. 

Etec: Escola Técnica de Carapicuíba 

Código: 0144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: MULTIMÍDIA 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MULTIMÍDIA 

 
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de Editor de Projetos de Multimídia.  
 

Componente Curricular: Marketing para Web 

Módulo: 2º módulo C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Maria Fernanda Cintra Ferreira Guimarães dos Santos, Adeilson Torres 

 

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

- Identificar tendências na comunicação multimídia.   

- Realizar desenhos e ilustrações através de software gráfico.   

- Captar imagem fotográfica.   

- Fechar arquivos para visualização.   

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

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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desenvolvimento do projeto.   

- Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 

mercado.   

- Selecionar processos em multimídia.   
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 
Componente Curricular:              Marketing Aplicado a Web                                                                                            Módulo: 2 
 

 

Competências 

 

Habilidades 

 

Bases Tecnológicas 

1. Definir critérios para escolha de 

ferramentas de marketing para uso em 

multimídia. 

2. Detalhar a área de abrangência de 

veiculação de produtos para web. 

3. Criar e desenvolver instrumentos de 

marketing para web. 

4. Desenvolver linhas de comunicação 

adequadas ao perfil de produtos 

1.1. Utilizar as ferramentas de marketing 

adequadas ao produto na web. 

2.1. Pesquisar público alvo e diretrizes de 

marketing para produtos na web. 

3.1. Realizar campanhas de marketing 

adequadas à linguagem da web. 

4.1. Comunicar-se utilizando a linguagem da 

web. 

4.2. Criar padrões de avaliação de resultados 

e otimizar a prestação de serviços pela web. 

 

1. Teoria de marketing aplicado à web  

2. Estatística aplicada à Internet  

3. Criação publicitária em multimeios  

4. Linguagem e comunicação pela web  

5. Selos de excelência na prestação de 

serviços (ISO)  

6. Metodologias de planejamento em 

marketing interativo.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:              Marketing Aplicado a Web                                                                                                Módulo: 2 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aula Inaugural Aula Inaugural 

Apresentação do Professor, bases 

tecnológicas da disciplina e procedimentos 

administrativos da ETEC 

 

Análise de Cenário: Globalização / Influências 

/ Características do Mercado Atual  

Aula 1 – 2,5 ( h.a ) 
 

Utilizar as ferramentas de 
marketing adequadas ao 

produto na web 

Teoria de Marketing Aplicado à 
web 

 

Introdução aos Conceitos e Posicionamento 

do Marketing Eletrônico / Loja Virtual   

 

Aula 2 – 2,5 ( h.a ) 
 

Utilizar as ferramentas de 
marketing adequadas ao 

produto na web 

Teoria de Marketing Aplicado à 
web 

 

Conceitos Gerais de Marketing Institucional / 

Planejamento Estratégico / Tático / 

Operacional / Mix Marketing 

 

 
Aula 3 – 2,5 ( h.a ) 
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Utilizar as ferramentas de 
marketing adequadas ao 

produto na web 

Teoria de Marketing Aplicado à 
web 

 

Modelos de Negócios - WEB 

 (B2B, B2C,C2C) 

Trabalho Prático em Grupo: 

Pesquisa de identificação do posicionamento 

da empresa / estratégia / tática / operação / 

modelos de negócios na internet 

 

Aula 4 – 2,5 ( h.a ) 
 

Utilizar as ferramentas de 
marketing adequadas ao 

produto na web 

Teoria de Marketing Aplicado à 
web 

Mix de Marketing e Neuromarketing 

Target / Estratégias / Perfil do Consumidor 

Atividade Prática 

Aula 5 – 2,5 ( h.a ) 
 

Realizar campanhas de 
marketing adequadas à 

linguagem web 

Criação publicitária em 
multimeios 

Modalidades de Sites: Trabalho em Grupo 

E-learning / E-commerce / Redes Sociais – 

Facebook Negócios / Blogs / Vídeos 

Aula 6 e 7 – 5,0 ( h.a ) 
 

Realizar campanhas de 
marketing adequadas à 

linguagem web 

Criação publicitária em 
multimeios 

Modalidades de Sites: Trabalho em Grupo 

E-learning / E-commerce / Redes Sociais – 

Facebook Negócios / Blogs / Vídeos 

Aula 8 – 2,5 ( h.a ) 
 

Criar padrões de avaliação 
e resultados e otimizar a 

prestação de serviços pela 
web 

Metodologias de planejamento 
em marketing interativo 

Trabalho Prático em Grupo: 

Desenvolvimento de briefing de projeto 

Aula Prática em Grupo / Aplicação dos 

conceitos desenvolvidos até o momento 

Aula 9 – 2,5 ( h.a ) 
 

Pesquisar público alvo e 
diretrizes de marketing  

para produtos web 
Estatística Aplicada à Internet 

 

Ferramentas e a importância da mensuração 

de resultados no marketing /  

realinhamento de estratégias 

 

Aula 10 – 2,5 ( h.a ) 
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Pesquisar público alvo e 
diretrizes de marketing  

para produtos web 
Estatística Aplicada à Internet 

Ferramentas e a importância da mensuração 

de resultados no marketing / 

realinhamento de estratégias 

 

Aula 11 – 2,5 ( h.a ) 
 

Criar padrões de avaliação 
e resultados e otimizar a 

prestação de serviços pela 
web 

Selos de excelência na 
prestação de serviços  ( ISO ) 

Conceito de Qualidade /  

Ferramentas / Objetivos 

Aula Exposititva 

Aula 12 – 2,5 ( h.a ) 
 

Comunicar-se utilizando-se 
a linguagem web 

Linguagem e comunicação web 

Google e suas ferramentas /  

plano de marketing 

 

Aula 13 – 2,5 ( h.a ) 
 

Comunicar-se utilizando-se 
a linguagem web 

Linguagem e comunicação web 

Conteúdos / Importância e Aplicabilidades / 

Copyrights 

 

Aula 14 – 2,5 ( h.a ) 
 

Realizar campanhas de 
marketing adequadas à 

linguagem da web. 

Criação publicitária em 
multimeios 

Projeto Interdisciplinar / 

Criação de e-mail marketing e hot-site sobre 

Projeto / Aula colaborativa com utilização de 

recursos multimídia 

 

Aula 15 – 5,0 ( h.a ) 
 

Comunicar-se utilizando-se 
a linguagem web 

Linguagem e comunicação web 

Curiosidades Diversas – dinheiro virtual / 

games / fotos entre outros 

 

Aula 17 – 2,5 ( h.a ) 
 

Todos  Todos Revisão de Conteúdos 
Aula 18 – 2,5 ( h.a ) 

 

Todos Todos Atividade para recuperação / extra 
Aula 19 – 2,5 ( h.a ) 
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IV – Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

Definir critérios para escolha de 

ferramentas em marketing para 

uso em multimídia. 

 

Detalhar a área de abrangência 

de veiculação de produtos para 

web. 

 

Criar e desenvolver instrumentos 

de marketing para web. 

 

Desenvolver linhas de 

comunicação adequadas ao 

perfil de produtos veiculados 

para web. 

 

 
 

 Pesquisa web 

 Apresentação escrita / oral 

 Utilização de ferramentas de 

marketing digital 

 Observação direta 

 Simulações  

 Auto avaliação 

 Criatividade 

 

 
 

 Observação 

 Criticidade 

 Percepção do meio 

 Interpretação 

 Organização de idéias 

 Participação 

 Cooperação 

 Interesse 

 Comportamento  

 Presença nas aulas 

 Iniciativa 

 Cumprimento de prazos 

 

 
Identificar o melhor recurso de 

comunicação para ação que será 

realizada. 

 

Fazer o uso correto dos recursos e 

processos para o melhor resultado 

e interação com seu target. 

 

Realizar pesquisa do target e 

definir perfil de atuação. 

 

Mensurar resultados obtidos a 

partir da estratégia definida. 

Acerto das questões propostas. 

Apresentação / objetividade / 

Argumentação / apresentação oral  

Organização 
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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 

Abril 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 

Maio 
  

X 
  

 
  

X 
  

X 
  

X 

Junho 
  

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) 

BERTOMEU, João Vicente Cegato, Criação Visual e Multimídia – São Paulo: Cengage Learning, 
2010 
READY, Joel. Marketing Eletrônico: integrando recursos eletrônicos no processo de marketing. 
2.ed.- São Paulo: Editora Thomson, 2007. 
DORNELAS, José. Criação de novos negócios: empreendedorismo para o século 21 – 2.ed – 
São Paulo: Elsevier, 2014. 
PAULA FILHO, Wilson de Pádua – Multimídia: Conceitos e Aplicações – Editora LTC. 

COSTA, Daniel Gouveia – Comunicações Multimídia na Internet – Editora Ciência Moderna 

https://www.google.com.br/ 
https://www.facebook.com/ 
 

 

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

Produção de site sem tema ainda definido 

 

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

Pesquisa aprofundada sobre o tema que apresentar dificuldades, orientada pela professora. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Maria Fernanda Cintra Ferreira Guimarães dos Santos, Adeilson Torres 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 
 
 
 
 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 
O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
 
Assinatura:___________________________                          Data: 18/08/16 
 

https://www.google.com.br/
https://www.facebook.com/
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____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 

 

Será realizado de acordo com a necessidade do professor. 
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Plano de Curso nº53           aprovado pela portaria Cetec nº86               de 19/04/11 

Etec Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM MULTIMÍDIA 

Qualificação: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE TRABALHOS EM MULTIMÍDIA 

Componente Curricular: Navegação e Tecnologias da Informação para Web 

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professores: IVAN SOUZA e ROBSON CELESTINO DE JESUS 

 

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

Adaptar-se as atividades pertinentes à área profissional;  

Ser capaz de organizar o tempo na realização de projetos;  

Desenvolver e finalizar projetos ou produtos de multimídia;  

Planejar um projeto de conclusão de curso de acordo com as expectativas do mercado.  

Identificar tendências na comunicação multimídia. 

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

desenvolvimento do projeto. 

Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 

mercado. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

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

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

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

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

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

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Todas Todas 

ASSUNTOS:  
- Apresentação das Bases Tecnológicas e 
Visão Geral do Conteúdo e do processo de 
desenvolvimento e avaliação do componente 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
 

21/07 a 22/07 
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2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 
 
5. Utilizar os sistemas 
operacionais de redes que 
se adequam ao projeto de 
web. 

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

ASSUNTOS:  
- Conceitos de Hardware, Software e Sistema 
Operacional 
- Arquitetura da Informação e sua relação com 
Navegação e Interface 
- Tipos de Estruturas de Navegação 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
- Atividades práticas envolvendo confecção de 
páginas de internet a partir de ferramentas 
facilitadoras e de templates prontos 
- Exercícios de fixação, podendo envolver 
análise de diversos sites existentes na 
internet 

28/07 a 12/08 
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2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 
 
5. Utilizar os sistemas 
operacionais de redes que 
se adequam ao projeto de 
web. 

 
1. Arquitetura da Informação: 
conceitos e aplicações. 
 
2. Tipos de sistemas 
operacionais e redes 
 
3. Protocolos de comunicação 
 
4. Meios de transmissão 
 
6. Modelagem da Navegação: 
navegação, orientação, 
estrutura da navegação, fases 
do projeto de navegação, 
esquemas de navegação 
 
7. Modelagem da Interface: 
conteúdo e organização da 
interface 
 

ASSUNTOS: 
-Tipos de Redes de computadores (TAN, 
PAN, CAN, LAN, WAN, MAN, Wireless) 
- Protocolos utilizados na internet (FTP, 
HTTP, HTTPS, IP, TCP/IP, UTP e outros) 
- Extensão versus Profundidade na Estrutura 
de Navegação. Links: tipos, rótulos e outros 
elementos 
- Modelos mentais na Estrutura de Navegação 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
- Atividades práticas envolvendo confecção de 
páginas de internet a partir de ferramentas 
facilitadoras e de templates prontos  
- Exercícios de fixação, podendo envolver 
análise de diversos sites existentes na 
internet 

18/08 a 26/08 
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2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 
 
5. Utilizar os sistemas 
operacionais de redes que 
se adequam ao projeto de 
web. 

 
2. Tipos de sistemas 
operacionais e redes 
 
3. Protocolos de comunicação 
 
4. Meios de transmissão 
 
5. Especificações e 
configurações de servidores de 
redes 
 
7. Modelagem da Interface: 
conteúdo e organização da 
interface 
 

 
ASSUNTOS: 
- Sistemas Operacionais usados em Redes e 
Dispositivos Móveis 
- Hospedagem de sites: conceitos, pesquisa e 
procedimentos 
- Interfaces: conceitos e elementos 
pertinentes 
- Layout: conceitos e elementos pertinentes 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
- Atividades práticas envolvendo confecção de 
páginas de internet a partir de ferramentas 
facilitadoras e de templates prontos 
- Procedimentos práticos para hospedar 
conteúdos na internet 
- Tarefas na forma escrita e prática com base 
nos conhecimentos práticos e teóricos 
adquiridos 
 

01/09 a 16/09 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

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

 
1. Arquitetura da Informação: 
conceitos e aplicações. 
 
2. Tipos de sistemas 
operacionais e redes 
 
3. Protocolos de comunicação 
 
4. Meios de transmissão 
 
5. Especificações e 
configurações de servidores de 
redes 
 

 
ASSUNTOS: 
- Hospedagem de sites: conceitos, pesquisa e 
procedimentos 
- Testes a serem realizados em um sistema 
web 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
- Procedimentos práticos para hospedar 
conteúdos na internet 
- Realização de testes em sites de forma  
prática 
- Atividades de Recuperação 

22/09 a 23/09 
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2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 
 
5. Utilizar os sistemas 
operacionais de redes que 
se adequam ao projeto de 
web. 

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

 
ASSUNTOS: 
- Projeto Web: concepções e etapas 
- Uso de Gerenciador de Conteúdo na 
implementação de um Projeto Web: noções 
sobre Banco de Dados e introdução ao 
Wordpress 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
- Instalação e configuração de um 
Gerenciador de Conteúdos 
- Uso de Ferramentas de Banco de Dados na 
prática 
- Atividades de Recuperação 
 

29/09 a 07/10 
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2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 

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

 
ASSUNTOS: 
- Projeto Web: mapas conceituais 
- Uso de Gerenciador de Conteúdo na 
implementação de um Projeto Web: 
confecção da estrutura e do layout em 
Wordpress 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
- Configuração de um Gerenciador de 
Conteúdos pré-instalado 
- Uso de Ferramentas (online ou instalados) 
que auxiliem a confecção de Diagramas de 
diferentes finalidades em um Projeto Web 
 
 

13/10 a 21/10 
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1.1. Utilizar técnicas e 
critérios de segurança de 
informação. 
 
1.2. Identificar capacidade 
de gerenciamento de 
tráfego de informações. 
 
2. Identificar possibilidades 
de navegação na web de 
modo intuitivo. 
 
3. Identificar o fluxo das 
informações conforme as 
políticas de acesso do 
ambiente em uso. 

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

 
ASSUNTOS: 
- Projeto Web: wireframes 
- Uso de Gerenciador de Conteúdo na 
implementação de um Projeto Web: definição 
de acessos ao sistema (site) pelo Wordpress 
- Noções gerais sobre Bootstrap e como usá-
lo no Wordpress 
 
PROCEDIMENTOS: 
- Exposição com apoio visual 
- Configuração de um Gerenciador de 
Conteúdos pré-instalado 
- Uso de Ferramentas (online ou instalados) 
que auxiliem a confecção de Diagramas de 
diferentes finalidades em um Projeto Web 
 

27/10 a 11/11 

Todas Todas 

 
Projeto Prático envolvendo construção de 
sites. 
 

17/11 a 25/11 

Todas Todas 

 
- Atividades do Projeto Interdisciplinar 
 
- Atividades de Recuperação 
 

01/12 a 09/12 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

 
- Avaliações Escritas 

 
- Projetos (ou miniprojetos) envolvendo 
aplicação prática de temas estudados 

 
- Apresentação oral do aluno 
acompanhada da utilização de algum 
aplicativo como apoio 

 
- Observações em aula 

 
- Pequenas tarefas práticas solicitadas 
em aula 

 
- Apresentações e outras execuções 
que simulem situações reais vividas 
num projeto de multimídia 

 
 

 
- Associação de ideias e conceitos 
estudados a situações diferenciadas 
propostas por escrito 
 
- Cumprimento das tarefas práticas 
solicitadas 
 
- Associação de termos e ideias ao 
aplicativo ou recurso de computador 
 
- Respostas às perguntas ocasionais 
em momento de aula 
 
- Tempo decorrido entre a solicitação e 
o cumprimento correto da tarefa 
solicitada durante momentos 
ocasionais em aula 
 
- Associação de ideias e conceitos 
estudados a situações diferenciadas 
propostas na prática 
 
 

 
- Associa corretamente as ideias e 
conceitos estudados com as situações 
diferenciadas e propostas por escrito 
 
- Cumprimento de forma completa das 
tarefas práticas solicitadas e sem 
necessitar de apoio do colega ou do 
professor  
 
- Associa corretamente termos e ideias 
ao aplicativo ou recurso de computador 
em pauta 
 
- Produz as pequenas tarefas práticas 
solicitadas em aula de forma rápida e 
correta 
 
- Associa corretamente as ideias e 
conceitos estudados com as situações 
diferenciadas e propostas na prática 
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V – Plano de atividades docentes 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho  
  
 
   

X X X 

Agosto 
  
 
 X  

X X X 

Setembro 
  
 
 

X X X X 

Outubro 
  
 
 

X X X X 

Novembro 
  
 
 

X X X X 

Dezembro 
  
 
   

X X X 

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

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

 

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

 
Atividade Interdisciplinar envolvendo a construção de sites. 
 
 

 

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

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

 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: IVAN DE SOUZA 

Assinatura: ______________________________________________    Data: 08/08/2016 
 

Nome do professor: ROBSON CELESTINO DE JESUS 

Assinatura: ______________________________________________    Data: 08/08/2016 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
 
Assinatura:___________________________                          Data: 18/08/16 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº 53       aprovado pela portaria Cetec nº86               de 19/04/11 

Etec Carapicuíba  

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia 

Qualificação: Assistente de Produção de Trabalhos em Multimídia 

Componente Curricular: Processos Multimídia 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Lilian Amatucci Gazoti 

 

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

 
Identificar tendências na comunicação multimídia. 

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

desenvolvimento do projeto. 

Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 

mercado. 

Selecionar processos em multimídia. 

Avaliar ideias ou conceitos propostos. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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Configurar ideias em diferentes suportes multimídia. 

Definir metodologia de desenvolvimento do projeto. 

Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo. 

Identificar o problema.  

Elaborar proposta orçamentária.  

Experimentar ideias. 

Pesquisar literatura específica da área.  

Realizar pesquisas de mercado.  

Ser cordial em suas relações interpessoais. 

Manter-se atualizado profissionalmente.  

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

 

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

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

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

 
1.1 
 
 
1.2 
 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
2.4 
 
 
2.5 
 
 

 
Identificar os vários aspectos da visão 
multiplataforma.  
 
Realizar as escolhas adequadas, identificando as 
melhores opções de aplicação de plataformas 
referentes ao projeto. 
 
Pesquisar os diferentes princípios e teorias na 
área de Multimeios.  
 
Realizar escolhas adequadas de mídias para o 
projeto e fazer as articulações e 
encaminhamentos em opções de suportes 
diferentes.  
 
Utilizar as técnicas de produção adequadas em 
mídias diferentes aplicadas ao projeto de 
comunicação.  
 
Utilizar métodos de análise da área da 
Comunicação e Multimídia.  
 
Identificar as ferramentas e técnicas utilizadas no 
processo de desenvolvimento de projetos 
multimídia.  

 
1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 

 
Princípios e teorias dos processos 
multiplataforma 
 
Princípios do design multimeios  
 
Organização, detalhamento e planejamento 
de projetos multimídia  
 
Trabalho de pós-produção em áudio e vídeo 
  
Tratamento de projetos em meios virtuais  
 
Organização de imagens e composição para 
material impresso 
 
Articulação de multiplataformas dentro do 
projeto 
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3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizar proposta de tratamento e edição de som 
e imagem, de comunicação visual, em meios 
virtuais e convencionais. 
  
Utilizar procedimentos de registro para o 
tratamento e edição de áudio e vídeo. 
Criar projetos de comunicação em diversos 
suportes. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

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

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

XX XX 

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

1ª Aula 
19/07 a 22/07/2016 

2,5 h.a 
 

 

1.1. Identificar os vários 
aspectos da visão 
multiplataforma. 

1. Princípios e teorias dos processos 
multiplataforma 

 
Aula expositivo-dialogada, com uso de recursos 
audiovisuais. 
Conceituação da visão multiplataforma no 
mercado atual  

2ª Aula 
25/07 a 29/07/2016 

2,5 h.a 
 

 
1.1. Identificar os vários 

aspectos da visão 
multiplataforma. 

 

1. Princípios e teorias dos processos 
multiplataforma 

 
Apresentação do vídeo “Oráculos Digitais” – 
Martha Gabriel / Contextualização da Web  
 
Atividade: Relacionar pontos importantes 
abordados no vídeo que são aplicáveis em 
projetos multiplataforma  
 

3ª Aula 
01/08 a 05/08/2016 

2,5 h.a 
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1.2. Identificar os vários 

aspectos da visão 
multiplataforma. 
 

1.Princípios e teorias dos processos 
multiplataforma 

 
Aula expositivo-dialogada, com uso de recursos 
audiovisuais. 
 
Debate sobre os aspectos abordados no vídeo  
Dados sobre o mercado digital, evolução das 
mídias digitais X mídias tradicionais, novos focos 
abordados nos planos de comunicação  e 
tendências aplicáveis na área de marketing / 
projetos digitais. 
 
Conceituação de processo / planejamento em 
projetos multiplataforma. 
 
Perfil do consumidor em multimeios. 
 

3ª Aula 
08/08 a 12/08/2016 

2,5 h.a 
 

2.1. Pesquisar os diferentes 
princípios e teorias na área 
de Multimeios. 

1.Princípios e teorias dos processos 
multiplataforma  
2. Princípios do design multimeios 

 
Aula expositivo-dialogada, com uso de recursos 
audiovisuais. 
 
Perfil das plataformas / mídias digitais associadas 
as estratégias de comunicação  

 

 
4ª Aula 

15/08 a 19/08/2016 
2,5 h.a 

 

2.1. Pesquisar os diferentes 
princípios e teorias na área 
de Multimeios. 

3. Organização, detalhamento e 
planejamento de projetos multimídia 

Aula expositivo-dialogada, com uso de recursos 
audiovisuais. 
Construção de cronograma e processos 
relacionados aos projeto / pesquisa de mercado 
para elaboração de um projeto. 

 

 
5ª Aula 

22/08 a 26/08/2016 
2,5 h.a 
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2.1. Pesquisar os diferentes 
princípios e teorias na área 
de Multimeios. 
2.2. Realizar escolhas 
adequadas de mídias para o 
projeto e fazer as 
articulações e 
encaminhamentos em 
opções de suportes 
diferentes. 2.3. Utilizar as 
técnicas de produção 
adequadas em mídias 
diferentes aplicadas ao 
projeto de comunicação.  
2.4. Utilizar métodos de 
análise da área da 
Comunicação e Multimídia.  
2.5. Identificar as 
ferramentas e técnicas 
utilizadas no processo de 
desenvolvimento de projetos 
multimídia. 

2. Princípios do design multimeios 
3. Organização, detalhamento e 
planejamento de projetos multimídia 

Aula prática em laboratório 
Desenvolvimento de projeto de acordo com o 
roteiro fornecido pelo professor 

 

 
6ª Aula e 7ªAula 

29/08 a 02/09/2016 
05/09 a 09/09 

2,5 h.a 
 

 
2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 

 

 
2. Organização, detalhamento e 

planejamento de projetos 
multimídia 

 

Aula prática – proposta de atividade com base no 
conteúdo apresentado na aula passada. 
 
Divisão dos alunos em grupos / escolha 01 
plataforma / estratégia a ser desenvolvida no 
projeto / desenvolvimento do projeto durante as 
aulas. 
 
Planejamento e mapeamento dos processos para 
execução do projeto 

 

8ª Aula  
12/09 a 16/09 

2,5 h.a 
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XX XX 

SEMANA TÈCNICA - ANIMAÇÃO 
 
Desenvolvimento de atividades práticas ligadas 
aos temas do curso de forma colaborativas entre 
todos as habilitações do Eixo. 

9ª Aula  
19/09 a 23/09 

2,5 h.a 

 

2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 

3. Organização, detalhamento e 
planejamento de projetos 
multimídia 

 

 
Apresentação sobre o projeto desenvolvido 
Avaliação e feedback 
Atribuição de menção 
 

10ª Aula  
26/09 a 30/09 

2,5 h.a 
 

 
3.1.Realizar proposta de 
tratamento e edição de som 
e imagem, de comunicação 
visual, em meios virtuais e 
convencionais.  

 
3.2. Utilizar procedimentos 
de registro para o tratamento 
e edição de áudio e vídeo.  
 
3.3. Criar projetos de 
comunicação em diversos 
suportes. 

4. Trabalho de pós-produção em 
áudio e vídeo 

 5. Tratamento de projetos em meios 
virtuais 

Aula expositivo-dialogada, com uso de recursos 
audiovisuais. 
 
Proposta de Atividade de acordo com roteiro 

entregue pelo professor / desenvolvimento de um 

vídeo institucional / promocional para uma 

empresa que não dispõe deste recurso em sua 

estratégia de comunicação.  

 
 

11ª Aula e 12ª Aula 
03/10 a 07/10 

5,0 h.a 

 

3.1, 3.2 e 3.3 

4. Trabalho de pós-produção em 
áudio e vídeo 
 5. Tratamento de projetos em meios 
virtuais 

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos com base no conteúdo apresentado na 
aula anterior 

 
13ª Aula  

10/10 a 14/10 
 

2,5 h.a 
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XX XX 

 
Visita Técnica à 10º FETEPS 
Objetivo: Conhecer a feira, projetos e propostas de 

trabalho profissionais. 
 
 

14ª Aula  
17/10 a 21/10 

 
2,5 h.a 

 

2.2. Realizar escolhas 
adequadas de mídias para o 
projeto e fazer as 
articulações e 
encaminhamentos em 
opções de suportes 
diferentes. 2.3. Utilizar as 
técnicas de produção 
adequadas em mídias 
diferentes aplicadas ao 
projeto de comunicação 

6. Organização de imagens e 
composição para material impresso 

Aula expositivo-dialogada, com uso de recursos 
audiovisuais. 
 
Debate sobre os projetos da FETEPS 
 
Comparação do meio físico e meio digital 
Diferenças no planejamento, desenvolvimento e 
divulgação do material 

15ª Aula  
24/10 a 28/10 

 
2,5 h.a 

 

2.2. Realizar escolhas 
adequadas de mídias para o 

projeto e fazer as 
articulações e 

encaminhamentos em 
opções de suportes 

diferentes. 2.3. Utilizar as 
técnicas de produção 
adequadas em mídias 
diferentes aplicadas ao 
projeto de comunicação 

6. Organização de imagens e 
composição para material impresso 

Elaboração de material no meio impresso / 
desenvolvimento de folder com versão eletrônica e 
impressa para divulgação da empresa trabalhada 
através do vídeo observando as diferenças nos 
suportes midiáticos. 

15ª Aula  
31/10 a 04/11 

 
2,5 h.a 
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Todas 
7. Articulação de multiplataformas 
dentro do projeto 

Desenvolvimento de projeto Interdisciplinar 

 
16ª, 17 ª, 18ª Aulas  

07/11 a 11/11 
14/11 a 18/11 
21/11 a 25/11 

7,5  h.a 
 

Todas 
7. Articulação de multiplataformas 
dentro do projeto 

Apresentação do projeto Interdisciplinar 

 
19ª Aula 

28/11 a 02/12 
2,5 h.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Correlacionar 
linguagens nos 
processos de criação e 
gestão de atividades 
multiplataforma. 
 

2. Analisar as 
possibilidades de 
utilização de mídias 
diferenciadas de acordo 
com o projeto 
estabelecido. 

 
3. Articular propostas de 

concepção e produção 
de projetos de 
multimídia. 

 

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

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

Domínio dos conceitos e aplicação 
prática na vida pessoal e profissional.  
 
Demonstração de criatividade; domínio 
de conceitos.  
 
Utilização adequada dos conteúdos.  
 
Identificar necessidades e desenvolver 
comunicação em plataforma 
adequada.  
 
Identificar problemas;  
 
Elaborar propostas orçamentárias;  
 
Identificar usuário do produto ou 
público do projeto;  
 
Realização de pesquisas de 
equipamentos e mercadológica;  
 
Participação nas atividades solicitadas;  
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V – Plano de atividades docentes* 
 
 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 

  
X X X 

Agosto 
X X X X X 

Setembro 
X X X X X 

Outubro 
X X X X X 

Novembro 
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) 

 
Apresentação de sites, blogs e vídeos relacionados à produção de projetos em Multimídia. 
 
Bibliografia básica: 
 
GABRIEL, Martha – Marketing na Era Digital – Conceitos, Plataformas e Estratégias . Novatec 
TORRES, Claudio – A Bíblia do Marketing Digital. Novatec 
REED, Joel – Marketing Eletrônico. Thonson 
BACH, Marco – As Imagens em Sites Institucionais. Annris 
CARBONI, Guilherme C. O Direito de Autor na Multimídia. Quartier Latin.  
HOLSINGER, Erik. Como Funciona a Multimídia.Quark do Brasil Ltda. 
MELLO, José Guimarães. Dicionário Multimídia. Arte e Ciência. 
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: Conceitos e Aplicações. Editora LTC. 
THALMANN, Daniel. Mundos Virtuais e Multimídia.Editora. 
 
 
Bibliografia complementar: 
 
Documentário: Side-By-Side – produção: Keanu Reeves - 2012 
Séries: No estranho planeta dos seres audiovisuais (programa sobre montagem). 
 
BINDER, Fábio Vinícius – Multimídia: Animação Gráfica e Sons – Editora Érica: 
Manual de produção de Televisão, Zettl, Herbert – 2011- CENGAGE Learning 
Iluminação, Prakel, Dävid – 2015 – Bookman 
Revolução Digital, Siqueira, Ethevaldo – 2007 - Telequest 
Luz, Câmera, Ação, MOURA, Edgar, 2001 - SENAC, SP 
A Grande Arte da Luz e da Sombra, MANNONI, Laurent SENAC, 1995. 
On Camera – Harris Watts – Summus Editorial, 1990 
A Imagem – Jaques Aumont – Papirus Editorial, 1990 
Manual de Vídeo – Rudi Santos – Editora UFRJ, 1993 
Dicionário de Comunicação – Ciro Marcondes Filho (org) – Paulus, 2009 
 
Referencias de sites: 
• http://www.bluevertigo.com.ar 
• http://www.sxc.hu 
• http://www.istockphoto.com 
• http://www.guettyimages.com 
• http://www.jupiterimages.com 
• http://www.corbis.com 
 • http://www.veer.com 
• http://www.google.com.br/imghp?hl=pt-br&tab=wi 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bluevertigo.com.ar/
http://www.sxc.hu/
http://www.istockphoto.com/
http://www.guettyimages.com/
http://www.jupiterimages.com/
http://www.corbis.com/
http://www.veer.com/
http://www.google.com.br/imghp?hl=pt-br&tab=wi
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VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 
O Componente de Processos Multimídias irá auxiliar no desenvolvimento dos projetos 
interdisciplinares do módulo 2 de criação de projeto sem tema ainda definido. 
 

 

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

Indicação de leituras complementares e análise das mesmas; 
 
Produção de trabalhos de pesquisa; 
 
Realização de exercícios individuais; 
 
Realização das atividades de recuperação contínua 1 e 2 descritas no plano de trabalho 
docente. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/16 
 
 

 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o pelo 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
 
Assinatura:___________________________                          Data: 18/08/16 
 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
 
 

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

Etec Carapicuíba  

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Multimídia 

Qualificação: Assistente de Produção de Trabalhos em Multimídia 

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

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Aline Sgarlata e Lilian Amatucci Gazoti 

 

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

 
Identificar tendências na comunicação multimídia. 

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

desenvolvimento do projeto. 

Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção em multimídia no 

mercado. 

Selecionar processos em multimídia. 

Avaliar ideias ou conceitos propostos. 

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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Configurar ideias em diferentes suportes multimídia. 

Definir metodologia de desenvolvimento do projeto. 

Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo. 

Identificar o problema.  

Elaborar proposta orçamentária.  

Experimentar ideias. 

Pesquisar literatura específica da área.  

Realizar pesquisas de mercado.  

Ser cordial em suas relações interpessoais. 

Manter-se atualizado profissionalmente.  

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

 

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

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
2. 

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

1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
1.4 
 
 
1.5 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
2.3 

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

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 

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

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

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

--- --- 

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

 
19/07 a 21/07/2016 

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

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

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

 
25/07/16 a 28/07/16 

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

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

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Reconhecer o cenário multimídia 
com suas demandas e possibilidades e 
delimitar o tema de trabalho de conclusão 
de curso. 
 
Proposta para 2,5 h/a:  Definição dos itens 
que compõe o projeto de pesquisa de PTCC 
(Relatório Técnico). 
Panorama atual de Mídias: Cinema, Rádio, 
TV, Internet - Diferenças entre as formas de 
consumo Multimídia, Crossmídia e 
Transmídia. Características básicas de 
produção cultural em cada uma dessas 
mídias. 
 
Proposta para 2,5 h/a: A produção 
Audiovisual e o crescimento dos serviços on 
demand. Atendimento a nichos de mercado e 
diferentes perfis de audiência.  
 
Exercício 2 - Desenvolvimento de escrita - 
estudo de mercado. 
Criação de um novo produto audiovisual - 
Série de TV com 13 episódios/ curta 
metragem - Apresentar proposta de trabalho, 
perfil de personagem, sinopses dos episódios; 

01/08/16 a 11/08/16 
(2 aulas) 
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1.2 Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto em 
estudo.  
 
2.1 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto.  
 

Competência 1 
 
2. Identificação e definição de  
temas para o TCC:  
• análise das propostas de 
temas segundo os critérios:  
o pertinência;  
o relevância;  
o viabilidade  
 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
 
Objetivo: Compreender o que é público-alvo; 
Identificar formas de defender um projeto e  
justificar tecnicamente escolhas. 
 
Proposta para 2,5h/a: Apresentação das 
propostas de produtos audiovisuais. 
 
Divisão dos grupos de TCC. 

15/08 a 18/08/16 
(1 aula) 
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1.2 Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto em 
estudo.  
 
2.1 Consultar Legislação, 
Normas e Regulamentos 
relativos ao projeto.  
 

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

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Pesquisar e delimitar o tema de 
trabalho de conclusão de curso. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Definição e delimitação 
do tema. Normas da ABNT. Itens do projeto 
de PTCC. Pesquisa inicial de dados sobre o 
tema selecionado. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Identificar quais as 
fontes de ideias comuns e como buscá-las.  
Apresentação dos temas escolhidos por cada 
equipe de PTCC. 
 
Exercício 3 - Debate crítico sobre temas 
dos projetos de PTCC. 
Cada grupo apresenta seu tema, enquanto os 
demais levantam possíveis problemas, 
oferecem sugestões e discutem as 
possibilidades de realização dos projetos, 
segundo a relevância e viabilidade. 

22/08 à 01/09/16 
(2 aulas) 
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1.3 Elaborar instrumentos 
de pesquisa para 
desenvolvimento de 
projetos.  
 
.  
 
 

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

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Conceituação básica sobre  
metodologia da pesquisa científica - 
Capítulo 1 do Relatório. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Introdução a 
normatização de pesquisas científicas:   
Problematização/ Hipóteses e Objetivos. 
Elaboração da Pesquisa de campo. 
Conceituação sobre a "Revisão de literatura". 
 
Proposta para 2,5 h/a: Desenvolvimento da 
Revisão de Literatura - base teórica de 
sustentação/ análise do estudo, definição das 
categorias centrais da investigação. 
Criação de Redes Sociais. 
 
Exercício 4 - Elaboração da "Revisão de 
Literatura". 
Levantamento bibliográfico para a 
compreensão e explicitação de teorias e 
categorias relacionadas ao objeto de 
investigação identificado. 
 

05/09 à 15/09/16 
(2 aulas) 
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-- -- 

SEMANA TÈCNICA 
 
Desenvolvimento de atividades práticas 
ligadas aos temas do curso de forma 
colaborativas entre todos as habilitações do 
Eixo. 

19/09 à 22/09/16 
(1 aula) 
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1.4 Constituir amostras para 
pesquisas técnicas e 
científicas, de forma 
criteriosa e explicitada 
 
 

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

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Desenvolver os aspectos de 
metodologia da pesquisa científica - 
Capítulo 1 do Relatório. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Elaboração do 
cronograma de trabalho para PTCC 
contemplando os meses de Agosto/26 à 
Julho/17. 
 
Exercício 5 - Entrega parcial de itens de 
PTCC:  
Problematização/ Hipóteses e Objetivos. 
Pesquisa de campo tabulada. 
Material de referência - Livros/ artigos. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Definição metodológica 
para elaboração de introdução, justificativa e 
metodologia do projeto, usando como 
exemplo projetos já elaborados e bibliografias 
indicadas. 
 
Exercício 6 - Atividade de recuperação 
continua 1: 
Correção dos itens entregues em conjunto/ 
revisão de conteúdos e reunião de orientação 
com grupos/alunos que apresentaram 
dificuldades. 

26/09 a 06/10/16 
(2 aulas) 
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Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Desenvolver os aspectos de 
metodologia da pesquisa científica - 
Capítulo 2 do Relatório. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Elaboração de 
Referencial teórico e criação de painel 
semântico para o projeto de pesquisa de 
TCC. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Visita Técnica à 10º 
Feteps 
Objetivo: Conhecer a feira, projetos e 
propostas de trabalho profissionais. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Benchmarking, 
Elaboração de Análise de projetos similares e 
produção de orçamento.  
 

10/10 à 27/10/16 
(3 aulas) 
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1.5 Aplicar instrumentos de 
pesquisa de campo 

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

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Desenvolver os aspectos de 
metodologia da pesquisa científica. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Análise dos dados da 
do mercado para desenvolvimento do 
orçamento efetivo e pressuposto do projeto. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Elaborar proposta de 
trabalho para videocast e animação do projeto 
de TCC. Atualização das redes sociais. 
 
Proposta para 2,5 h/a: Formatação de 
projetos nas normas da ABNT - revisão de 
normas e técnicas. 
 
Exercício 7 - Entrega de itens de PTCC: 
Relatório técnico completo  
 
Proposta para 2,5 h/a: Devolutiva sobre 
projetos entregues, possíveis correções. 
Preparação para banca de PTCC. 
 

01/11 à 24/11/16 
(4 aulas) 
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-- -- 

Aula em laboratório, expositivo-dialogada, 
com uso de recursos audiovisuais. 
  
Objetivo - Avaliar projeto de PTCC 
 
Exercício 8 - Banca de validação de PTCC: 
Proposta para 2,5 h/a: Três professores 
participantes, objetivando sanar todas as 
dúvidas e finalizar o semestre com todos os 
projetos entregues de maneira adequada. 
 
Exercício 9 - Atividade de recuperação 
contínua 2:  
Correção dos itens entregues em conjunto/ 
revisão de conteúdos e reunião de orientação 
com grupos/alunos que apresentaram 
dificuldades. 

28/11 a 08/12/16 
(2 aulas) 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Analisar dados e informações 
obtidas de pesquisas empíricas 
e bibliográficas.  
 
 
 

Exercícios 1 e 2 - Avaliação 
escrita. Desenvolver duas páginas 
de um diálogo com tema pré-
estabelecido. 
 
 

Exercícios 1 e 2 - Avaliação 
escrita. 
Participação; Criatividade; 
Atendimento as normas solicitadas. 
 
 

Exercícios 1 e 2 - Avaliação 
escrita. 
Entregar, no prazo determinado 
duas páginas de diálogo escritas 
individualmente e posteriormente, 
apresentá-las ao restante da sala. 

                                                           

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propor soluções 
parametrizadas por viabilidade 
técnica e econômica aos 
problemas identificados no 
âmbito da área profissional. 
 

 
Exercício 3 - Debate. 
Debate em sala de aula com 
apresentação dos temas 
selecionados por cada grupo. 
 
 
Exercício 4 - Avaliação escrita. 
Elaboração da "Revisão de 
Literatura". Levantamento 
bibliográfico para a compreensão e 
explicitação de teorias e categorias 
relacionadas ao objeto de 
investigação identificado. 
 
Exercício 5 - Entrega parcial de 
itens de PTCC - parte 1.  
Entrega, devidamente formatada 
dos seguintes itens: 
Problematização, Hipóteses, 
Objetivos, Introdução e 
Justificativa.   
 
Exercício 6 - Correção de itens 
entregues 
(Recuperação contínua). 
Cada equipe deve corrigir os itens 
que necessitarem correções. 
Debater com o orientador. Realizar 
as leituras indicadas. 
 

 
Exercício 3 - Debate. 
Participação; Coerência; 
Organização. 
 
 
 
Exercício 4 - Avaliação escrita. 
Cumprimento de prazo; 
Atendimentos as normas da ABNT; 
Organização; Coerência. 
 
 
 
 
Exercício 5 - Entrega parcial de 
itens de PTCC - parte 1.  
Cumprimento de prazos; 
Atendimento as normas da ABNT; 
Organização. Uso correto da 
linguagem; Coerência e coesão 
textual. 
 
Exercício 6 - Correção de itens 
entregues 
Organização; Criatividade; 
Habilidade em resolver problemas; 
Atendimento as normas. 
 
 
 

 
Exercício 3 - Debate. 
Participar do debate em sala, 
apresentando seu tema e 
comentando e sugerindo ao tema 
dos demais. 
 
Exercício 4 - Avaliação escrita. 
Elaborar e entregar, o prazo 
solicitado a "Revisão de literatura" 
adequada para o tema 
selecionado. 
 
 
 
Exercício 5 - Entrega parcial de 
itens de PTCC - parte 1.  
Entregar formatado e no prazo 
solicitado os itens mencionados do 
projeto de pesquisa de TCC. 
 
 
 
Exercício 6 - Correção de itens 
entregues 
Participar da orientação. Corrigir os 
itens necessários e realizar as 
leituras indicadas. 
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Exercício 7 - Entrega completa 
de itens do PTCC 
Entrega, devidamente formatada 
dos relatório técnico completo.   
 
 
 
 
Exercício 8 - Banca de validação 
de PTCC. 
Avaliação dos projetos 
apresentados pelos grupos por um 
grupo de três professores. 
 
 
 
Exercício 9 - Correção de itens 
entregues 
(Recuperação contínua). 
Cada equipe deve corrigir os itens 
que necessitarem correções. 
Debater com o orientador. Realizar 
as leituras indicadas. 
 

Exercício 7 - Entrega completa 
de itens do PTCC. 
Cumprimento de prazos; 
Atendimento as normas da ABNT; 
Organização. Uso correto da 
linguagem; Coerência e coesão 
textual. 
 
Exercício 8 - Banca de validação 
de PTCC. 
Participação; Pontualidade; 
Organização; Cumprimento de 
atividades individuais; Atendimento 
as normas. Coerência verbal e 
textual. 
 
Exercício 9 - Correção de itens 
entregues 
Organização; Criatividade; 
Habilidade em resolver problemas; 
Atendimento as normas. 
 

Exercício 7 - Entrega completa 
de itens do PTCC. 
Entregar formatado e no prazo 
solicitado os relatório técnico 
completo. 
 
 
 
Exercício 8 - Banca de validação 
de PTCC. 
Participar da banca de validação 
ativamente e defender seu projeto 
de TCC. 
 
 
 
Exercício 9 - Correção de itens 
entregues 
Participar da orientação. Corrigir os 
itens necessários e realizar as 
leituras indicadas. 
 

 
 
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 

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 

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

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

 

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

 
O Componente de PTCC irá auxiliar no desenvolvimento dos projetos interdisciplinares do 
módulo 2 de criação de site sem tema ainda definido. 
 
 

 

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

Indicação de leituras complementares e análise das mesmas; 
 
Produção de trabalhos de pesquisa; 
 
Realização de exercícios individuais; 
 
Realização das atividades de recuperação contínua 1 e 2 descritas no plano de trabalho 
docente. 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Aline Sgarlata 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/16 
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IX – Identificação: 

Nome do professor: Lilian Amatucci Gazoti 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/16 
 
 

 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 

Assinatura:___________________________                                Data:  
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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Plano de Curso nº209     Aprovado pela portaria Cetec nº148   de 09/10/12 

Etec de Carapicuíba 

Código: 144 Município: Carapicuíba 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Processos Fotográficos 

Qualificação: Técnico em Processos Fotográficos 

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional em Processos Fotográficos 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Ana Maria Pequino 

 

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

 Estudar culturas e costumes locais/ regionais.  

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

imagem.  

 Elaborar procedimentos para relação com o cliente.  

 Selecionar pessoal.  

 Interagir com o fotografado.  

 Trocar informações com equipe.  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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 Escalonar tarefas.  

 Entrevistar clientes.  

 Apresentar portfólio.  

 Seguir cronogramas  

 Manter-se atualizado em relação às inovações da área.  

 Adequar limitações econômicas.  

 Demonstrar pontualidade.  

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

Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                 Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 

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

1.1 
 
 
 
1.2 
 
1.3 
 
2.1 
2.2 
 
2.3 
 
 
 
3.1 
 
 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 
 

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

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

Conceito do código de Defesa do 
Consumidor  
Fundamentos de legislação trabalhista e 
Legislação para o Autônomo  
Normas e comportamentos referentes 
aos regulamentos organizacionais  
Imagem pessoal e institucional  
Definições de trabalhos voluntários:  

 
 

1/2004  
Definições e técnicas de trabalho em 
equipe, chefia e autonomia; atribuições 
e responsabilidades  
 Código de ética nas empresas de 
Processos Fotográficos  
 Cidadania na área de Processos 
Fotográficos:  

elações pessoais e do trabalho  
 Fundamentos da ética profissional 
aplicados ao curso de Técnico em 
Processos Fotográficos:  

organizações sociais na área de 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

profissional e ética do cidadão.  
(ética no desenvolvimento da 
responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania na área de 
atuação).  

4.1 
4.2 
 
4.3 
 
 
4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10. 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 

Processos Fotográficos  
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Convenções e Direitos 
Humanos no Brasil  
Diversidade cultural:  

 
 

 religião;  
 
o  

Diversidade social:  
 

bullying;  
 

s ilícitas;  
 

Procedimentos ecologicamente corretos 
para a área de Processos Fotográficos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Ética e Cidadania Organizacional                                                                                              Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

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

18/07 a 22/07 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 
Aula expositiva e dialogada sobre ética, moral e 
cidadania nas empresas e no cotidiano.  
Reflexão sobre a importância do componente 

25/07 a 29/07 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 

Aula expositiva e dialogada sobre ética, moral e 
cidadania nas empresas e no cotidiano.  
Atividades reflexivas sobre o uso dos conceitos no 
mercado de trabalho. 

01/08 a 05/08 

2.1, 2.2, 2.3 4, 8, 9 

Texto e vídeo (O que é ética? – Mario Sérgio 
Cortella em entrevista ao programa do Jô) para 
reflexão.  
Atividades reflexivas sobre o uso dos conceitos no 
mercado de trabalho. 

08/08 a 12/08 

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

15/08 a 19/08 

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

 
 

22/08 a 26/08 
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1.1, 1.2 1 

Aula expositiva e dialogada sobre o código de 
defesa do consumidor. 
Atividade e reflexiva analítica a partir de 
reclamações de consumidores. 

29/08 a 02/09 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 1, 2, 4, 5, 8, 9 
Apresentação de trabalho sobre código de defesa 
do consumidor. Círculos de debate ao final 
realização de atividade. 

05/09 a 09/09 

1.2, 1.3 2, 5 
Aula expositiva e dialogada cl legislação para 
autônomos e definições do trabalho voluntário. 

12/09 a 16/09 

1.2, 1.3 2, 5 

Aula expositiva e dialogada clt, legislação para 
autônomos e definições do trabalho voluntário. 
Análise de caso, reflexão sobre a lei de 
regulamentação da profissão fotógrafo. 

19/09 a 23/09 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2 3, 6 
Aula expositiva e dialogada sobre normas e 
regulamentos institucionais, definições e técnicas 
de trabalho em grupo. 

26/09 a 30/09 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2 3, 6 

Aula expositiva e dialogada sobre normas e 
regulamentos institucionais, definições e técnicas 
de trabalho em grupo. 
Realização de dinâmica em grupo para refletir 
sobre a necessidade de funções em uma 
empresa.  

03/10 a 07/10 

2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.4 7, 9 

Aula expositiva e dialogada sobre o código de 
ética em empresas de processos fotográficos e o 
princípio de organizações sociais em empresas de 
processos fotográficos. 

10/10 a 14/10 

2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.4 7, 9 

Aula expositiva e dialogada sobre o código de 
ética em empresas de processos fotográficos e o 
princípio de organizações sociais em empresas de 
processos fotográficos. 
Círculo de debates sobre a necessidade da Ética 
para o profissional de processos fotográficos. 

17/10 a 21/10 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

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

 

4.3, 4.4 13 

Aula expositiva e dialogada sobre procedimentos 
ecologicamente corretos na área de processos 
fotográficos. 
Debate sobre o destino dado aos materiais.   

24/10 a 28/10 

3.3, 3.4, 4.1 10 

Aula expositiva sobre a declaração dos direitos 
humanos. 
Atividade reflexiva a partir dos artigos da 
declaração dos direitos humanos. 

30/10 a 04/11 

3.3, 3.4 11, 12 
Aula expositiva e dialogada sobre a diversidade 
cultural e social. 

07/11 a 11/11 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

Realização de dinâmica usando conceitos básicos 
de ética e cidadania para resolução de problemas. 
Atividade auto – avaliativa da disciplina e do 
conteúdo apreendido. 

14/11 a 18/11 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

Apoio ao TCC. Verificação do conteúdo e 
resolução de dúvidas pendentes. 

21/11 a 25/11 

--- -- Semana de apresentação do Interdisciplinar. 28/11 a 02/12 

--- --- Semana de apresentação TCC. 05/12 a 09/12 

 

 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
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Competência 
Instrumento(s) e Procedimentos 

de Avaliação1 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

 Discussões em equipe 

 Assiduidade 

 Observação direta 

 Estudo de caso 

 Trabalhos em grupo 

 Dissertações reflexivas 

 Atividades analíticas  

 Auto- avaliação 

 Atividades reflexivas 

 Assiduidade 

 Embasamento conceitual 

 Apropriação do tema 

 Coerência 

 Interesse 

 Assimilação do conteúdo 

 Cooperação 

 Execução das atividades 

  Participação efetiva 

Demonstração clara,objetiva e 
segura que evidencie a aplicação 
da legislação e os códigos de ética 
profissional. 
 
Domínio dos conceitos e aplicação 
prática na vida pessoal e 
profissional.  
 
Demonstração de criatividade; 
domínio de conceitos.  
 
Utilização adequada dos 
conteúdos.  
 

Incorporação de práticas no seu 
cotidiano. 
 

Apresentação de forma coerente a 
interpretação das teorias e 
demonstrar de forma clara a 
importância da ética nas relações 
empregador/ empregado. 
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responsabilidade social e 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão.  
(ética no desenvolvimento da 
responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania na 
área de atuação). 

 

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 
    

                      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 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 



 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

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

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

Vídeos:“O que é Ética? – Mário Sérgio Cortella”. 
 

Código de Ética Profissional, Regulamentos organizacionais, Código de Defesa do Consumidor, 
Consolidação de leis trabalhistas, Lei Federal 9.608/98 e 10.748/10, Lei Estadual nº 10.335/99 
Deliberação Ceeteps nº 01/2004.  
 

Guilherm, Dirce. O que é ética em pesquisa? Brasiliense, 2008; 

Gallo, Silvio. Ética e cidadania – caminhos da filosofia. Ed. Papirus, 2002; 
 
BARDUCHI, A. L. J. Desenvolvimento Pessoal e Profissional.Pearson, 2009; 
  
VALLS, L. M. O que é Ética. Brasiliense, 1989. 
 
GIL, A.C. Gestão de Pessoas. Ed. Atlas, 2009. 
 
Internet – Slides:  
http://www.idec.org.br/ 
http://www.direitonet.com.br 
http://www.aspi.org.br 
http://www.ebah.com.br/ 
 
Uso de slides com projetor de multimídia. 
 

 

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

 
Visita Técnica á Fábrica da Coca-Cola 
Produção de site sem tema ainda definido 
 

 

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

A recuperação processual, imediata e contínua, incluindo competências, habilidades e atitudes, 
ocorrerá no decorrer de todo o módulo e será realizada por meio de instrumentos diversificados 
(prova escrita, resolução de exercícios e pesquisas), após revisão do conteúdo que gerou 
dúvida.  
 

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: ANA MARIA PEQUINO  

 

Assinatura:                                                                                        Data: 08/08/2016 

 

http://www.idec.org.br/
http://www.direitonet.com.br/
http://www.aspi.org.br/
http://www.ebah.com.br/
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 
O Plano de Trabalho Docente está de acordo com o Plano de Curso e contribui para o 
desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos, deste modo, emite-se parecer 
favorável. 

 

Nome do coordenador (a): Aline Sgarlata 

 
Assinatura:___________________________                                            Data: 18/08/2016   
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 

 
 

XI– Replanejamento 
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