
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

Plano de Trabalho Docente - 2018

Ensino Técnico

PLANO DE CURSO Nº 059, APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 746, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE
11-9-2015 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINA 53.

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

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

Professor: ALESSANDRO SEGALA ROMANO

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

➢ Ao concluir o curso o profissional deverá ter construído as competências que seguem: - Pesquisar dados que contribuam para o
planejamento de projetos de comunicação visual. - Analisar o produto para o desenvolvimento do projeto e eleger alternativas que
viabilizem a sua criação. - Articular conhecimento gráfico para a comunicação visual, com a utilização de técnicas específicas. -
Desenvolver projetos adequados às necessidades de cliente e do mercado. - Definir e desenvolver materiais de ponto de venda
adequados às necessidades dos clientes. - Desenvolver técnicas de criação publicitária que orientem o desenvolvimento de
campanhas. - Pesquisar e interpretar estilos de projetos e design adequados aos diferentes mercados e públicos-alvo. - Selecionar
materiais de acordo com especificações do projeto e definir equipamentos necessários. - Pesquisar recursos para a criação e/ou para
a ampliação de meios de informação que captem novos públicos. - Manter-se atualizado sobre o desenvolvimento tecnológico da
área. - pesquisar e utilizar novas tecnologias no desenvolvimento do projeto;- otimizar recursos materiais, humanos e econômicos.

➢ ATRIBUIÇÕES: - Desenvolver identidade visual, sinalização de ambientes e papelaria. - Desenvolver e executar projetos em
design gráfico: embalagens, cartazes, folderes, displays, linha de papelaria e outros serviços destinados à comunicação visual.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: A - CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL: - Determinar idéia ou conceito a ser
adotado no projeto. - Buscar imagens adequadas ao projeto. - Desenvolver projetos ou produto de comunicação visual.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: B - PRODUZIR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL: - Aplicar técnicas de
computação gráfica. - Aferir padrão de qualidade ao produto/projeto de comunicação visual.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: C - REALIZAR PESQUISAS: - Desenvolver soluções técnicas e tecnológicas para produto/projeto de
comunicação visual.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: 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.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: G - ATRAIR O CONSUMIDOR: - Criar ambiente favorável ao consumo. - Criar ambientes temáticos e
estéticos. - Montar espaços que destaquem o produto. - Destacar atrativos sensoriais na distribuição dos objetos para estimular o
consumo.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: H - COMUNICAR-SE: - Dialogar com diferentes públicos.



➢ ÁREA DE ATIVIDADES:I - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS: - Domínio técnico. - Flexibilidade no equacionamento
de problemas.



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

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

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. 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 Selecionar alternativas que possibilitem a criação do
projeto de promoção de vendas.

2. Merchandising: princípios e aplicações

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

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

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.

4.1 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

4.2 Pesqu isar  as  opor tun idades  de  ap l i cação de
merchandising.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

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

➢ Recepção e Integração dos alunos com os
ingressantes.

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

➢ Aula Inaugural. Apresentação do professor, das bases
tecnológicas e componente curricular. "Contrato
Pedagógico" com os critérios utilizados, instrumentos de
avaliação, bibliografia utilizada e recomendada, dicas
diversas da área.

➢ Análise diagnóstica da turma.

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

➢ Retomada ao Briefing do cliente do TCC. Atividade
prática: O que é e para

➢ que serve um briefing?

➢ Pesquisa individual sobre 20 possíveis Brindes, 10
Promoções vigentes e Datas Sazonais, que servirão de
referencial as promoções ao público-alvo do cliente do
TCC.

06/08 a 17/08

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

➢ 3.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação de
merchandising.

➢ 4.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação 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 e dialogada sobre PDV (Ponto de
Venda): o que é? Conceitos.

➢ Exercício prático individual: Rafe de PDV. 20/08 a 31/08

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

➢ 3.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação de
merchandising.

➢ 4.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação de
merchandising.

➢ 2. Merchandising: princípios e aplicações

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

➢ Apresentação de Material Gráfico de Merchandising:
Display, Wobller, Stopper e etc.

➢ Visita a um PDV real para verificar a aplicação,
utilização e pesquisar material de referâncial para criação
de Display ao cliente do TCC.

03/09 a 14/09



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

➢ 3.2 Pesquisar as oportunidades de aplicação de
merchandising.

➢ 4.1 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

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

➢ Aula Expositiva: os conceitos e objetivos do
Merchandising. Exemplos.

➢ Criação de Display para Cliente de TCC. Finalização e
Pesquisa de três Displays com os respectivos orçamentos
reais.

17/09 a 28/09

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

➢ 2.2 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

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

➢ Entrega do Display Finalizado + Orçamento (individual).
Exercíos de Fixação e plantão de dúvidas para sanar
possíveis lacunas.

➢ Aula expositiva e dialogada: Introdução ao conceito de
Promoção de Vendas (Brindes, Ação Fidelidade,
Demonstração, Degustação, Blitz e Sampling).

01/10 a 11/10

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

➢ 2.2 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

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

➢ Aula expositiva e dialogada: Promover e explanar sobre
os conceitos e objetivo da Promoção ao público final. Rafes
individuais das promoções ao público final (Brindes, Ação
Fidelidade, Demonstração, Degustação, Blitz e Sampling).

➢ Aula expositiva e dialogada: Promover e explanar sobre
os conceitos e objetivo da Promoção ao público final. Rafes
individuais das promoções ao público final (Concurso,
Sorteio e Cuponagem). Os alunos (as) deverão criar RAfes
de uma (1) promoção para cada ferramenta apresentada.

16/10 a 27/10

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

➢ 2.2 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

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

➢ Semana Tecnológica (Projetos Interdisciplinares).

➢ Aula expositiva e dialogada: Promover e explanar sobre
os conceitos e objetivo da Promoção ao público Interno.

29/10 a 10/11

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

➢ 2.2 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

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

➢ Aula expositiva e dialogada: Promover e explanar sobre
os conceitos e objetivo da Promoção ao público
Intermediário/Influenciador. Criar 01 ação promocional a
este público (em grupo).

➢ Aula prática em laboratório de informática.
Desenvolvimento do Manual Promocional para o TCC,
utilizando aplicativos gráficos. Finalização e aprovação do
Manual Promocional do Cliente (grupo do TCC).

12/11 a 23/11

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

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

➢ 4.1 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

➢ Feedback do Manual Promocional do Cliente (grupo do
TCC). Entrega impresso e digital

➢ Apresentação de TCCs (Interdisciplinar).
26/11 a 07/12

➢ 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

➢ Aplicação de avaliação escrita individual (se
necessário), para preencher possíveis lacunas de défict.

➢ Encerramento do semestre letivo.

10/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

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

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

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

➢ Manual Promocional de Cliente de TCC (em
grupo)

➢ Cumprimento de prazos

➢ Clareza

➢ Coesão

➢ Criticidade

➢ Criatividade

➢ Apresentação/Execução

➢ Capacidade de resolver os problemas
propostos de forma criativa e relacionar
conceitos.

➢ Nível de solução e criatividade para os
problemas apresentados na disciplina.

➢ Comprometimento com o projeto (Trabalho
de Conclusão de Curso)

➢ Conseguir relacionar todos os conceitos
aprendidos no curso, propondo soluções a
clientes (Empresas ou Ongs) reais.

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

➢ Criação de Display Promocional e orçamento.

➢ Cumprimento de prazo individual

➢ Pertiência

➢ Criatividade

➢ Apresentação

➢ Realizou pesquisas, buscou fontes para
sustentar o desenvolvimento do projeto.

➢ Utilizou todos os recursos e conceitos
estudados em sala de aula.

➢  C o n t r i b u i u  c o m  i n f o r m a ç õ e s  e
conhecimentos extra sala de aula.

➢ Prezou pela qualidade na entrega das
atividades.

➢ Entregou as atividades dentro do prazo
proposto.

➢ visita ao um PDV para análise de materiais
de merchandising

➢ Criticidade

➢ Participação, pontualidade, frequência

➢ relacionamento de ideias, coerência e
pertinência

➢ Realizou pesquisas, buscou fontes para
sustentar o desenvolvimento do projeto.

➢ Entregou as atividades dentro do prazo
proposto.

➢ Iniciativa para pesquisas, diversidade do
material pesquisado e aprofundamento em
assun tos  re levan tes  para  a  ca r re i ra ,
apresentação de proposta com cunho social,
cumprimento de prazos.



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

➢ Rafes de Promoções ao Público Interno,
Externo e Intermediário.

➢ Cumprimento de prazos nas atividades

➢ Clareza

➢ Coesão

➢ Criticidade

➢ Criatividade e pertinência de ideias

➢ Capacidade de resolver os problemas
propostos de forma criativa e relacionar
conceitos aprendidos em sala de aula.

➢  Compromet imen to  com o  p ro je to
(Promoções para o Cliente do Trabalho de
Conclusão de Curso).

➢ Conseguir relacionar todos os conceitos
aprendidos no componente, propondo soluções
promocionais ao cliente de TCC.

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

➢  Pesquisa individual sobre pr incipais
Promoções vigentes, brindes e datas sazonais

➢ Cumprimento de prazo individual

➢ Clareza

➢ Coesão

➢ Criatividade

➢ Apresentação/Execução

➢ Realizou pesquisas, buscou fontes para
sustentar o desenvolvimento do projeto.

➢ Prezou pela qualidade na entrega das
atividades.

➢ Entregou as atividades dentro do prazo
proposto.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA APLICADOS A COMUNICAÇÃO VISUAL II 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 Preparação de material para os
alunos pesquisa diagnóstica da turma o r g a n i z a ç ã o  d e  l i v r o s  e

materiais didáticos aos alunos
(28 sábado -  Reunião de
Planejamento)

AGOSTO F o l l o w  U p  d o  m a t e r i a l
disponibilizado

(14 terça-feira Reunião de
Curso Letiva)

SETEMBRO
Atendimento aos Grupos de
TCC, para realização de Manual
Promocional.

c o r r e ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s
propostas e feedback aos
alunos (26 quarta-feira entrega
de menções parciais)

OUTUBRO At iv idade In te rd isc ip l inar :
Manual de TCC

Atendimento aos Grupos de
Tcc.

(02 terça-feira e 03 quarta-feira
– Conselho de Classe Letivo)
(23 terça-feira reunião de curso)
27 sábado Reunião pedagógica
letivo, compensação do dia
16/11 + Montagem da semana
tecnológica)

NOVEMBRO At iv idade In te rd isc ip l inar :
Manual de Marketing (tcc) Atendimento aos Grupos E x e r c í c i o s  d e  F i x a ç ã o :

Promoções Atulização de Material

DEZEMBRO Feedback das Menções 13 quinta-feira, entrega das
menções finais (até 15)
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Marketing da Promoção e Merchandising. Luiz Claudio Zenone e Ana Maria Ramos Buaride Editora Cengage Learning

Vamos as compras – A ciência do consumo Paco Underhill Editora Campus

Merchandising no Ponto de Vendas Regina Blessa Editora Atlas

Propaganda: Teoria. Técnica e Prática Armando Sant`Anna, Ismael Rocha Junior e Luiz Fernando Dabul Garcia Editora Cengage
Learning

Referências trazidas pelo Professor

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Manual Promocional com Foco no TCC.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Atendimento individualizado aos grupos e se preciso a alunos individualmente, tanto para os exercícios propostos em sala quanto à
orientação específica ao manual promocional de TCC. Na constatação de aluno com dificuldade de aprendizagem, será solicitado
uma atividade de recuperação.

IX – Identificação:
Nome do Professor: ALESSANDRO SEGALA ROMANO

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


