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ETEC DE TIQUATIRA

Código: 208 Município: SÃO PAULO

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

Qualificação: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

Componente Curricular: MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA APLICADOS A COMUNICAÇÃO VISUAL II - GRUPO A

Módulo: 3º MÓDULO - B C. H. Semanal: 25

Professor: RAQUEL MOLINO

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

➢ Desenvolver e executar projetos em design gráfico: embalagens, cartazes, folderes, displays, linha de papelaria e outros

➢ serviços destinados à comunicação visual.

➢ D - IDENTIFICAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO

➢ VISUAL

➢ Propor soluções técnicas e tecnológicas para produto/projeto de comunicação visual.

➢ E - COMERCIALIZAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

➢ Contatar clientes diretamente.

➢ Produzir de acordo com as demandas do projeto.

➢ Utilizar material promocional buscando visibilidade do profissional.

➢ F - INTERPRETAR AS NECESSIDADES DO CLIENTE

➢ Realizar entrevistas com o cliente para definir necessidades funcionais e técnicas.

➢ Identificar expectativas e necessidades do cliente.

➢ G - ATRAIR O CONSUMIDOR

➢ Criar ambiente favorável ao consumo.

➢ Criar ambientes temáticos e estéticos.

➢ Estudar linhas de produto conforme o target do cliente.



➢ Montar espaços que destaquem o produto.

➢ Destacar atrativos sensoriais na distribuição dos objetos para estimular o consumo.

➢ H - COMUNICAR-SE

➢ Dialogar com diferentes públicos.

➢ Desenvolver poder de persuasão.

➢ I - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ Domínio técnico.

➢ Conhecimento artístico e estético.

➢ Flexibilidade no equacionamento de problemas
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA APLICADOS A COMUNICAÇÃO VISUAL II - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Desenvolver técnicas de criação publicitária que orientem

o desenvolvimento de campanhas.
1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo para o

desenvolvimento do projeto.
1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo de

discussão e pesquisa de observação.

2. Detectar as ferramentas adequadas ao uso do
merchandising no projeto de comunicação visual.

2.2 Pesqu isar  as  opor tun idades  de  ap l i cação de
merchandising.

2. Merchandising: princípios e aplicações

3. Desenvolveu projeto de comunicação visual adequado às
necessidades do mercado para promoção de vendas.

3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação do
projeto de promoção de vendas.

3. Promoção de Vendas: conceitos, tipos e públicos

4. Acompanhar as inovações do mercado de design e suas
projeções futuras para a implantação do projeto de
merchandising.

4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo com a
implantação do projeto de merchandising.

4. Tipos e características de material de ponto de venda:
displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA APLICADOS A COMUNICAÇÃO VISUAL II - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ Aula inaugural: Projeto de integração
alunos/professores

23/07 a 27/07

➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ Análise Diagnóstica, Compêtências, Habilidades e
Bases Tecnológicas

30/07 a 03/08

➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ Passar o Filme “Kinky Boots” para introdução dos
conceitos de Marketing, Design, Criatividade, Quebra de
Paradigma, Nicho de mercado, Eventos de Promoção de
Vendas.Pedir que entreguem relatório do TCC e rever
onde estão, como foram na Pré-banca e se tem seus
objetivos já escritos. Rever as possibilidades de tipos de
anúncios e ações de marketing para formulação dos
Objetivos do TCC. (Entrega dos objetivos até 10/08 sexta -
Devolver corrigido 16/08)

06/08 a 10/08

➢ 2.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação de
merchandising.

➢ 2. Merchandising: princípios e aplicações ➢ Visita Técnica ao Supermercado (Entrega das ações do
TCC pelos alunos - Devolver corrigidos até quinta-feira
16/08)

13/08 a 17/08

➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação
do projeto de promoção de vendas.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ Debate sobre a visita ao supermercado e Feedback os
projetos de PTCC e orientação sobre objetivos e
fechamento das Ações de Marketing e Brainstorming para
Identidade Visual do Cliente do TCC

20/08 a 24/08

➢ 2.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação de
merchandising.

➢ 3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação
do projeto de promoção de vendas.

➢ 2. Merchandising: princípios e aplicações

➢ 3. Promoção de Vendas: conceitos, tipos e públicos

➢ Entrega de rough sobre Identidade Visual do Cliente do
TCC - Aula expositiva com Introdução Teórica sobre
Promoção de Vendas/ Merchandising/ Propaganda 27/08 a 31/08

➢ 3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação
do projeto de promoção de vendas.

➢ 3. Promoção de Vendas: conceitos, tipos e públicos ➢ Devolver e dar Feedback sobre Identidade Visual do
Cliente do TCC pedir para refazer se for necessário -
Públicos da Promoção de Vendas

03/09 a 06/09

➢ 2.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação de
merchandising.

➢ 3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação
do projeto de promoção de vendas.

➢ 2. Merchandising: princípios e aplicações

➢ 3. Promoção de Vendas: conceitos, tipos e públicos

➢ Entrega final da Identidade Visual do Cliente do TCC -
Rever com as Agências Situação de Mercado, Macro-Micro
e SWOT 10/09 a 14/09



➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ Recuperação Continuada: Ajustes necessários na
Identidade Visual do Cliente do TCC após a avaliação da
aula anterior 17/09 a 21/09

➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação
do projeto de promoção de vendas.

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ 3. Promoção de Vendas: conceitos, tipos e públicos

➢ 4. Tipos e características de material de ponto de
venda: displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.

➢ Iniciar criação das peças publicitárias para as ações de
marketing para o cliente do TCC e rever tudo que já
fizeram

24/09 a 28/09

➢ 2.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação de
merchandising.

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 2. Merchandising: princípios e aplicações

➢ 4. Tipos e características de material de ponto de
venda: displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.

➢ Aula Expositiva sobre Análse Comparativa da
Concorrência utilizando os 4Ps . Rever e orientar tudo que
já fizeream de criação para o TCC e pedir que façam
Análise Comparativa da Concorrência para o cliente do
TCC em sala.

01/10 a 05/10

➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação
do projeto de promoção de vendas.

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ 3. Promoção de Vendas: conceitos, tipos e públicos

➢ 4. Tipos e características de material de ponto de
venda: displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.

➢ Aula expositiva e exercício prático sobre Promoção
para o TCC - Público Interno, Influenciador e Intermediário.
Orientação para criação dos Layouts das peças
publicitárias para o TCC. Solicitar ideia de Promoção sobre
os públicos vistos em aula, para o cliente do TCC.

08/10 a 11/10

➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação
do projeto de promoção de vendas.

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ 3. Promoção de Vendas: conceitos, tipos e públicos

➢ 4. Tipos e características de material de ponto de
venda: displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.

➢ Aula expositiva e exercício prático sobre Promoção
para o TCC - Público Final e Empresarial. Orientação para
criação dos Layouts das peças publicitárias para o TCC.
Solicitar ideia de Promoção sobre os públicos vistos em
aula, para o cliente do TCC.

16/10 a 19/10

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 4. Tipos e características de material de ponto de
venda: displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.

➢ Recuperação Continuada: Verificar final da criação das
peças publicitárias para as ações para o TCC e orientação
para que os grupos refaçam o que for necessário

22/10 a 27/10

➢ 3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação
do projeto de promoção de vendas.

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 3. Promoção de Vendas: conceitos, tipos e públicos

➢ 4. Tipos e características de material de ponto de
venda: displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.

➢ Aula Expositiva sobre o Cronograma TCC e Orientação
para a produção dos layouts da Apresentação do TCC

29/10 a 01/11

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 4. Tipos e características de material de ponto de
venda: displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.

➢ Finalização dos Layouts das promoções da
Apresentação do TCC

05/11 a 10/11

➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ Orientação para montagem das apresentações e
ensaio dos grupos para apresentação dos TCCs

21/11 a 23/11

➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ Orientação para montagem das apresentações e
ensaio dos grupos para apresentação dos TCCs

26/11 a 30/11



➢ 1.1 Utilizar técnicas que estimulem o potencial criativo
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 2.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação de
merchandising.

➢ 3.3 Selecionar alternativas que possibilitem a criação
do projeto de promoção de vendas.

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 1. Técnicas de criação publicitária: brainstorming, grupo
de discussão e pesquisa de observação.

➢ 2. Merchandising: princípios e aplicações

➢ 3. Promoção de Vendas: conceitos, tipos e públicos

➢ 4. Tipos e características de material de ponto de
venda: displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.

➢ Semana de Apresentação de TCC

03/12 a 07/12

➢ 4.4 Aplicar os materiais de ponto de venda de acordo
com a implantação do projeto de merchandising.

➢ 4. Tipos e características de material de ponto de
venda: displays, faixas de gôndola, móbiles entre outros.

➢ Feedback aos alunos que atingiram as competências.
Recuperação Continuada: refazer partes do TCC que não
demonstraram as competências necessárias, sob a
orientação do Professor.

10/12 a 14/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA APLICADOS A COMUNICAÇÃO VISUAL II - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢  1.  Desenvolver técnicas de cr iação
publicitária que orientem o desenvolvimento de
campanhas.

➢ Observação Direta ➢ Participação, pontualidade, frequência
➢ Efetiva participação dos alunos em sala,
baixa porcentagem de faltas nas aulas,
pontualidade na entrega dos relatórios

➢ Avaliação prática sobre criação das ações de
marketing para o tcc

➢ Criatividade, planejamento e relacionamento
de conceitos. ➢ Inovação, adequação

➢ Avaliação de Projeto para criação da
identidade visual do cliente do TCC

➢ Criatividade, adequação, relacionamento de
conceitos

➢  quebra de parad igma,  adequação,
pertinencia

➢ Relatório sobre Situação de Mercado para o
cliente do TCC

➢ Coerência e coesão, Adequação ao cliente
e público alvo.

➢ Dados apresentados baseados em pesquisa
e com justificativas pertinentes e direcionadas
especificamente ao cliente do TCC

➢ Relatório sobre Macro e Micro ambiente para
o cliente do TCC

➢ Coerência e coesão, Adequação ao cliente
e público alvo.

➢ Dados apresentados baseados em pesquisa
e com justificativas pertinentes e direcionadas
especificamente ao cliente do TCC

➢ Avaliação Técnica para Análise Comparativa
da Concorrência

➢ Coerência e coesão, Adequação ao cliente
e público alvo.

➢ Dados apresentados baseados em pesquisa
e com justificativas pertinentes e direcionadas
especificamente ao cliente do TCC

➢ 2. Detectar as ferramentas adequadas ao uso
do merchandising no projeto de comunicação
visual.

➢ Análise de peças de merchandising ➢ Coesão teórica, relacionamento de ideias ➢ Profundidade na análise, relacionamento
com o público alvo,

➢ 3. Desenvolveu projeto de comunicação
visual adequado às necessidades do mercado
para promoção de vendas.

➢ Projeto de Promoção de Vendas para o TCC
contendo uma ação promocional para cada tipo
de público da Promoção de Venda

➢ Pontualidade, Criatividade, coerência e
coesão, relacionamento de conceitos com o
cliente do TCC

➢ Entrega no prazo, quebra de paradigma e
resolução de problemas para as necessidades
do cliente

➢ 4. Acompanhar as inovações do mercado de
design e suas projeções futuras para a
implantação do projeto de merchandising.

➢ Projeto de criação das Peças gráficas para o
cliente do TCC

➢ Pontualidade, Criatividade, coerência e
coesão, relacionamento de conceitos com o
cliente do TCC

➢ Entrega no prazo, quebra de paradigma e
resolução de problemas para as necessidades
do cliente

➢ Observação Direta ➢ Participação, pontualidade, frequência
➢ Efetiva participação dos alunos em sala,
baixa porcentagem de faltas nas aulas,
pontualidade na entrega dos relatórios
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA APLICADOS A COMUNICAÇÃO VISUAL II - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

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

Levantamento de alunos com
defasagens na aprendizagem e
organização de recuperação
contínua específicas para cada
aluno

AGOSTO Preparação de PPTs, textos e
exercícios para o semestre

SETEMBRO Organização de palestras para
Semana Paulo Freire

OUTUBRO

Levantamento de alunos com
defasagens na aprendizagem e
organização de recuperação
contínua específicas para cada
aluno

NOVEMBRO
R e v i s ã o d o P r o j e t o
Interdisciplinar e correção do
mesm

DEZEMBRO R e u n i ã o P e d a g ó g i c a e
Reuniões de Planejamento
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
- Apostilas criadas pelo professor à partir do livro “Direção de Arte em Propaganda” de Newton César – Ed. Futura – 6ª edição

- Materiais de Promoção de Vendas levadas para a sala de aula pelo professor e pesquisadas pelos alunos

- Apostila criada pelo professor à partir do livro “Planejamento de Comunicação” de Marcélia Lupetti - Ed. Futura – 2003

KOTLER, Phillip. Marketing 3.0. São Paulo Campus 2010

WAISSMAN, VERA e PINTO, NAYRA ASSAD Estratégias de Comunicação e Marketing Rio de Janeiro FGV EBOOK 2014

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Marketing fácil. São Paulo Saraiva 2012

YANAZE, Mituru Y. Gestão de Marketing e Comunicação Integrada. 2ed São Paulo Saraiva 2011

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Integração com o Componente de DTCC para a finalização do projeto do TCC

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Revisão de conteúdo feita pelo professor, com as indicações de falhas e pontos a serem revistos e solicitação que se repita a

atividade até obter-se o resultado desejado, com atendimento individualizado feito pelo professor aos alunos que tiverem rendimento

insatisfatório em cada atividade avaliativa dada.

IX – Identificação:
Nome do Professor: RAQUEL MOLINO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Nome do Coordenador:

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


