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Plano de Curso nº 15 aprovado pela portaria Cetec nº 746 de 10 / 09 / 2015. 

Etec de Tiquatira 

Código: 208 Município: São Paulo/SP 

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

Habilitação Profissional: Técnico em Comunicação Visual 

Qualificação: Auxiliar de Processos Gráficos 

Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico 1 - AIDGI 

Módulo: 1° C. H. Semanal: 5 hrs/aula 

Professor: Wilson Neres de Andrade  

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
Atribuições:  
Reconhecer as principais linguagens da comunicação visual. 
Realizar serviços com softwares gráficos em nível básico.  
 

ÁREA DE ATIVIDADES  
A - CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  
� Desenvolver projetos ou produto de comunicação visual.  
� Definir padrões de qualidade do produto/projeto de comunicação visual.  
 
B - PRODUZIR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISU AL  

Plano de Trabalho Docente – 2016 

 
Ensino Técnico 
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� Aplicar técnicas de computação gráfica.  
 

D - IDENTIFICAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELAB ORAÇÃO DO 
PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  
� Propor soluções técnicas e tecnológicas para produto/projeto de comunicação 
visual.  
 
I - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
� Domínio técnico.  
� Conhecimento artístico e estético.  
� Flexibilidade no equacionamento de problemas.  
� Ética profissional.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas  do Componente Curricular 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design Gráfico 1                                                                                             Módulo:1º  
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design. 

 
. 

 
4. Utilizar as ferramentas 
básicas de cada programa. 

1. Introdução a Informática:  
a) hardware  
b) software  
c) periféricos  
d) editor de texto  
e) internet  
  

Palestra Inaugural com a Direção Escolar 
Palestra Inaugural com as turmas da Direção e 
Coord Pedagógico; 
 
Apresentações do curso/ docente/ expectativas 
dos alunos/ apresentação do componente 
curricular. Reuniões de Planejamento 

• O que é Comunicação Visual? 
• Sobre softwares gráficos 
• Apresentação do componente curricular e 

critério de avaliação. 
• Apresentação do Cronograma e proposta 

de trabalho. 
• Conhecendo o Coreldraw. 
• Explorando a interface. 

CorelDraw:  Produzindo o primeiro desenho. 

18 a 22/07 
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1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design. 

 
2. Utilizar as ferramentas 
básicas de cada programa. 

1. Introdução a Informática:  
a) hardware  
b) software  
c) periféricos  
d) editor de texto  
e) internet 
 
2. Sistemas operacionais: 
características e diferenças  
 
3. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares:  
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop)  
b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Ilustrator)  
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (InDesign) 

• Coreldraw:  trabalhando com mais efeitos 
e comandos. 

 
• Reprodução de imagens, utilizando 

Coreldraw como ferramenta. 

25/07 a 29/07 
01/08 a 05/08 
08/08 a 19/08 
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1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design. 
  
2. Utilizar as ferramentas 
básicas de cada programa.  
 
3. Utilizar as diferentes formas 
de fechamento de arquivo.  

1. Introdução a Informática:  
a) hardware  
b) software  
c) periféricos  
d) editor de texto  
e) internet 
 
2. Sistemas operacionais: 
características e diferenças  
 
3. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares:  
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop)  
b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Ilustrator)  
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (InDesign) 
 
4. Procedimentos para uso de 
ferramentas e funções dos 
softwares: operacionalidade, 
recursos e atalhos dos programas  
a) Programas de Edição de 
Bitmaps(Photoshop)  
b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ou Ilustrador)  
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (In Design)  

• Projeto 1:  (avaliação)  
Desenvolvimento de um cartão, utilizando 
Coreldraw como ferramenta. 
 
Etapa 01:  

- Introdução ao design de cartões. 
- Pesquisando referências. 
- Avaliação dos esboços e início da vetorização. 

15/08 a 19/08 
22/08 a 26/08 
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1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design. 
  
2. Utilizar as ferramentas 
básicas de cada programa.  
 
3. Utilizar as diferentes formas 

de fechamento de arquivo. 

3. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares:  
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop)  
b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Ilustrator)  
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (InDesign) 
 
4. Procedimentos para uso de 
ferramentas e funções dos 
softwares: operacionalidade, 
recursos e atalhos dos programas  
a) Programas de Edição de 
Bitmaps(Photoshop)  
b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ou Ilustrador)  
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (In Design) 
 
5. Técnicas de fusão e tratamento 
de imagens. 
 
6. Introdução as ferramentas de 
editoração eletrônica: 
diagramação de páginas  
 
7. Fechamento de Arquivo  

• Projeto 1:  (avaliação)  
Desenvolvimento de um cartão, utilizando 
Coreldraw como ferramenta. 
 
Etapa 02:  
- Vetorização, utilizando CorelDraw como 
ferramenta. 
 
Preparando o arquivo para a impressão.  

29/08 a 02/09 
05/09 a 09/09 
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1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design. 
  
2. Utilizar as ferramentas 
básicas de cada programa.  
 
3. Utilizar as diferentes formas 

de fechamento de arquivo. 

 
7. Fechamento de Arquivo 

Apresentação e avaliação do cartão impresso 
em papel especial (frente e verso), refilado, 
vincado e dobrado. 

12/09 a 16/09 
19/09 a 23/09 
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1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design. 
  
2. Utilizar as ferramentas 
básicas de cada programa.  
 
3. Utilizar as diferentes formas 

de fechamento de arquivo. 

3. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de softwares:  
a) Programas de Edição de 
Bitmaps (Photoshop)  
b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ ou Ilustrator)  
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (InDesign) 
 
4. Procedimentos para uso de 
ferramentas e funções dos 
softwares: operacionalidade, 
recursos e atalhos dos programas  
a) Programas de Edição de 
Bitmaps(Photoshop)  
b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ou Ilustrador)  
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (In Design) 
 
5. Técnicas de fusão e tratamento 
de imagens. 
 
6. Introdução as ferramentas de 
editoração eletrônica: 
diagramação de páginas  
 
7. Fechamento de Arquivo 

Aula Teórica 
- Conhecendo o Illustrator 
- Explorando a Interface 
- Aprendendo ferramentas do Illustrator 
- Introdução ao tema e pesquisa do projeto final: 
        - Reprodução de uma faca de papertoy,    
utilizando Illustrator como ferramenta de criação. 
 
Etapa 01:   
- Introdução ao design de papertoys. 
- Pesquisando referências. 
- Avaliação de esboço e início da vetorização. 
 
Etapa 02: (avaliação)  
- Illustrator: explorando a interface e produzindo o 
primeiro desenho 
 
Projeto 3:   
- Reprodução de uma faca de papertoy, utilizando 
Illustrator como ferramenta. 
 
Etapa 01:  
- Illustrator: trabalhando com mais efeitos e 
comandos. 
- Vetorizando com Illustrator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/09 a 30/09 
03/10 a 7/10 
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1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design. 
  
2. Utilizar as ferramentas 
básicas de cada programa.  
 
3. Utilizar as diferentes formas 

de fechamento de arquivo. 

5. Técnicas de fusão e tratamento 
de imagens. 
 
7. Fechamento de Arquivo 

Finalização Etapa 03: (avaliação) 
- Recuperação contínua 
  

10/10 a 14/10 

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

de fechamento de arquivo. 

4. Procedimentos para uso de 
ferramentas e funções dos 
softwares: operacionalidade, 
recursos e atalhos dos programas  
a) Programas de Edição de 
Bitmaps(Photoshop)  
b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ou Ilustrador)  
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (In Design) 
 
5. Técnicas de fusão e tratamento 
de imagens. 
 
6. Introdução as ferramentas de 
editoração eletrônica: 
diagramação de páginas  
 
7. Fechamento de Arquivo 

 
- Reprodução de uma faca de papertoy, utilizando 
Illustrator como ferramenta. 
Etapa 04:  
- Desenvolvimento do trabalho. 

17/10 a 21/10 
24/10 a 28/10 
31/10 a 04/10 
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1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design. 
  
2. Utilizar as ferramentas 
básicas de cada programa.  
 
3. Utilizar as diferentes formas 

de fechamento de arquivo. 

4. Procedimentos para uso de 
ferramentas e funções dos 
softwares: operacionalidade, 
recursos e atalhos dos programas  
a) Programas de Edição de 
Bitmaps(Photoshop)  
b) Programas de Edição Vetorial 
(Corel Draw e/ou Ilustrador)  
c) Programas de Editoração 
Eletrônica (In Design) 
 
5. Técnicas de fusão e tratamento 
de imagens. 
 
6. Introdução as ferramentas de 
editoração eletrônica: 
diagramação de páginas 
7. Fechamento de Arquivo 
 

Projeto 2:  (continuação)  
- Reprodução de uma faca de papertoy, utilizando 
Illustrator como ferramenta. 
- Recuperação contínua 
 
Etapa 05: (avaliação)  
- Preparando o arquivo para impressão 
(Fechamento de arquivo). 

07/11 a 11/11 
14/11 a 18/11 

 

Apresentação e avaliando o papertoy 
impresso, vincado, dobrado e colado. 21/11 a 25/11 

1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design. 
 2. Utilizar as ferramentas  

7. Fechamento de Arquivo 

 
Semana de apresentações dos TCC´s 
Recuperação contínua 
 

28/11 a 02/11 
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1.Utilizar os diferentes 
softwares gráficos no projeto 
de design 
 
 
2. Utilizar as ferramentas 
básicas de cada programa.  
 
3. Utilizar as diferentes formas 

de fechamento de arquivo. 

- Dia 9 - Entrega de menções 4° bimestre 
 
- Feedback e devolução de trabalhos avaliados 
 
 
- Avaliação, comentários e devolução dos 
trabalhos apresentados. 
 

05/12 a 09/12 
 

- Devolução de trabalhos avaliados 
Reunião de Conselho de Classe 
Encerramento das atividades 

12/12 a 16/12 

IV - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Instrumento(s) e Procedimentos 
de Avaliação 1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

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

Trabalho_individual_01:  Criação, 
finalização (Coreldraw) e apresentação 
de um cartão, impresso frente e verso, 
refilado, vincado e dobrado conforme 
tema proposto  
 
 
Participação e assiduidade_1:  
processo contínuo. 

- organização / criatividade 
 
- Cumprimento de Prazos. / 
Fechamento do arquivo. / Impressão. 
 
- Produção do aluno em sala de aula. 

- Entrega do instrumento de avaliação 
solicitado: Projeto 1   
- Adequação dos conceitos de 
Forma/Função. 
- Entrega das atividades de acordo 
com o cronograma.  
- Entrega do arquivo impresso em 
papel transfer. 
- Desenvolvimento do trabalho no 
laboratório de informática. 
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V – Plano de atividades docentes* 
 

Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a al unos 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) 
 

Recuperação continuada continua; 

 

Incentivo a produção extra-atividades 

curriculares do curso, 

 

Organizações e construção de portfólios 

profissionais 

(X) 
Material de repertorio 

cultural continuo e exposto 

em sala de aula 
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Agosto (X) 
Integração com atividades 

e assuntos/exposições 

contextualizadas a 

realidade do alunado 

(X) 
Recuperação continuada continua; 

 

Incentivo a produção extra-atividades 

curriculares do curso, 

 

Organizações e construção de portfólios 

profissionais. (X) (X) 

Setembro 
(X) 

Incentivo a exposições e 

museus 

(X) 
Recuperação continuada continua; 

 

Incentivo a produção extra-atividades 

curriculares do curso, 

 

Organizações e construção de portfólios 

profissionais. (X) (X) 
(X) 

Conselho sala intermediário 

Outubro 

(X) 
Recuperação continuada continua; 

 

Incentivo a produção extra-atividades 

curriculares do curso, 

 

Organizações e construção de portfólios 

profissionais. (X) (X) 

Novembro 
(X) 

Exposição dos trabalhos 

para comunidade escolar 

(X) 
Recuperação continuada continua; 

 

Incentivo a produção extra-atividades 

curriculares do curso, 

 

Organizações e construção de portfólios 

profissionais imagéticos. (X) (X) 

Dezembro 
(X) 

Exposição dos trabalhos 

para comunidade escolar 

(X) 
Recuperação continuada continua; 

 

Incentivo a produção extra-atividades 

curriculares do curso, 

 

Organizações e construção de portfólios 

profissionais imagéticos. 
(X) 

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

Livro: CorelDRAW  X6, de Maria Angela Serafim de Andrade Editora SENAC  
Livro: Photoshop CS6 , de Marcos Serafim de Andrade Editora SENAC  
Livro: Illustrator CS6 , de Marcos Serafim de Andrade Editora SENAC 
 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinar es e/ou Atividades Extra 

Exposições de atividades em ambiente escolar. 

 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para al unos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem)  
- Recuperação continua no decorrer das aulas, através do atendimento individualizado. 
- Recuperação final , propondo uma nova oportunidade ao aluno. 
- Atividades com tutoriais e indicação de sites, revistas e livros. 
- Reavaliação dos trabalhos, após o esclarecimento de dúvidas. 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Wilson Neres de Andrade 

Assinatura:                                                                                        Data:   /    /2016 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

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

Nome do coordenador (a): ALESSANDRO SEGALA ROMANO 

Assinatura:                                                                                        Data:      /     / 2016 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento  

 
 
 
 
 
 
 


