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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.

➢ I - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ - Flexibilidade no equacionamento de problemas.

➢ - Ética profissional.

➢ ATRIBUIÇÕES

➢ •Compreender e avaliar o papel histórico dos diferentes atores sociais;

➢ •Propor ações de intervenção solidária na realidade.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ A - CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

➢ - Definir padrões de qualidade do produto/projeto de comunicação visual.

➢ B - PRODUZIR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

➢ - Aferir padrão de qualidade ao produto/projeto de comunicação visual.

➢ E - COMERCIALIZAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

➢ - Demonstrar conhecimento das leis de incentivo à cultura e legislação da área de comunicação visual.

➢ G - ATRAIR O CONSUMIDOR

➢ - Criar ambiente favorável ao consumo.

➢ H - COMUNICAR-SE



➢ - Dialogar com diferentes públicos.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL Série: 3ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar os Códigos de Defesa do Consumidor, da

legislação trabalhista, do trabalho voluntário e das regras
e regulamentos organizacionais.

1.1 1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de
trabalho.

1. 1. Conceito do Código de Defesa do Consumidor.

2. Analisar procedimentos para a promoção da imagem
organizacional.

1.2 1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor nas
relações de consumo.

2. 2. Fundamentos de Legislação Trabalhista e Legislação
para o Autônomo.

3. Relacionar as técnicas e métodos de trabalho com os
valores de cooperação, iniciativa e autonomia pessoal e
organizacional.

1.3 1.3 Identificar o papel da legislação no exercício do
trabalho voluntário.

3. 3. Normas e comportamento referentes aos regulamentos
organizacionais.

4. Analisar a importância da responsabilidade social e da
sustentabilidade na formação profissional e ética do
cidadão.

1.4 1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas
trabalhistas das organizações

4. 4. Imagem pessoal e institucional.

2.1 2.1 Identificar o contexto de aplicação dos procedimentos
na organização e adequá-los, considerando os critérios
dos órgãos reguladores do setor de atuação.

5. 5. Definições de trabalho voluntário: Lei Federal 9.608/98;
Lei Estadual nº 10.335/99; Deliberações CEETEPS Nº1
/2004.

2.2 2.2 Discernir ameaças que possam comprometer a
organização.

6. 6. Definições e técnicas de trabalho: Gestão de autonomia
(atribuições e responsabilidades): de liderança; em
equipe.

2.3 2.3 Potencializar as oportunidades que impactem na
imagem da organização e resultem em novas relações de
negócios e parcerias.

7. 7. Código de ética nas organizações: Públicas; Privadas.

3.1 3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos
colaboradores no âmbito organizacional.

8. 8. Cidadania, relações pessoais e do trabalho.

3.2 3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de
diversidades culturais e sociais.

9. 9. Declaração Universal dos Direi tos Humanos,
convenções e Direitos Humanos no Brasil.

3.3 3.3 Utilizar técnicas de aprimoramento das práticas de
convivência com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de consumo.

10. 10. Economia criat iva: Conceitos, estratégias e
desenvolvimento.

4.1 4.1 Identificar e respeitar as ações de promoção de
direitos humanos.

11. 11. Respeito à diversidade cultural e social.

4.2 4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

12. 12 .  Responsab i l i dade  soc ia l / sus ten tab i l i dade :
Procedimentos para área de “Comunicação Visual”.

4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de economia criativa para
agregar valor cultural às práticas de sustentabilidade.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL Série: 3ª SÉRIE

Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e
Mês

➢ 2.3 2.3 Potencializar as oportunidades
que impactem na imagem da organização
e resultem em novas relações de negócios
e parcerias.

➢ 3.1 3.1 Respeitar as diferenças
individuais e regionais dos colaboradores
no âmbito organizacional.

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 6. 6. Definições e técnicas de trabalho:
Gestão de autonomia (atribuições e
responsabilidades): de liderança; em
equipe.

➢ Língua Portuguesa e Literatura:
Procedimentos de leitura; Leitura de
imagens (linguagem não verbal). A arte de
ler o que não foi dito. Ambiguidade.
Intertextualidade. Narração/ Descrição.
Exposição. Dissertação. Argumentação e
persuasão. Interlocução. Articulação
textual: coesão/

➢ coerência. Texto persuasivo. Carta
persuasiva.

➢ Aula Inaugural: Aproximação aluno
professor

15/02 a 16/02

➢ 2.3 2.3 Potencializar as oportunidades
que impactem na imagem da organização
e resultem em novas relações de negócios
e parcerias.

➢ 3.1 3.1 Respeitar as diferenças
individuais e regionais dos colaboradores
no âmbito organizacional.

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 6. 6. Definições e técnicas de trabalho:
Gestão de autonomia (atribuições e
responsabilidades): de liderança; em
equipe.

➢ Língua Portuguesa e Literatura:
Procedimentos de leitura; Leitura de
imagens (linguagem não verbal). A arte de
ler o que não foi dito. Ambiguidade.
Intertextualidade. Narração/ Descrição.
Exposição. Dissertação. Argumentação e
persuasão. Interlocução. Articulação
textual: coesão/

➢ coerência. Texto persuasivo. Carta
persuasiva.

➢ Análise Diagnóstica. Apresentação do
Componente: Competências, Habilidades,
Bases Tecnológicas e Cronograma,
Metodologia de Avaliação. Dinâmica do
Miguel sobre preconceito

19/02 a 23/02



➢ 2.3 2.3 Potencializar as oportunidades
que impactem na imagem da organização
e resultem em novas relações de negócios
e parcerias.

➢ 3.1 3.1 Respeitar as diferenças
individuais e regionais dos colaboradores
no âmbito organizacional.

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 6. 6. Definições e técnicas de trabalho:
Gestão de autonomia (atribuições e
responsabilidades): de liderança; em
equipe.

➢ Língua Portuguesa e Literatura:
Procedimentos de leitura; Leitura de
imagens (linguagem não verbal). A arte de
ler o que não foi dito. Ambiguidade.
Intertextualidade. Narração/ Descrição.
Exposição. Dissertação. Argumentação e
persuasão. Interlocução. Articulação
textual: coesão/

➢ coerência. Texto persuasivo. Carta
persuasiva.

➢ Debate: Relacionamento da Dinâmica
do Miguel com a área de comunicação
(preconceito, ver o outro pelos seus olhos,
conhecer o todo do produto, manipulação
das mídias) + Vídeo do Mário S. Cortella:
Ética, Moral e Lei

26/02 a 02/03

➢ 2.3 2.3 Potencializar as oportunidades
que impactem na imagem da organização
e resultem em novas relações de negócios
e parcerias.

➢ 3.1 3.1 Respeitar as diferenças
individuais e regionais dos colaboradores
no âmbito organizacional.

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 6. 6. Definições e técnicas de trabalho:
Gestão de autonomia (atribuições e
responsabilidades): de liderança; em
equipe.

➢ Língua Portuguesa e Literatura:
Procedimentos de leitura; Leitura de
imagens (linguagem não verbal). A arte de
ler o que não foi dito. Ambiguidade.
Intertextualidade. Narração/ Descrição.
Exposição. Dissertação. Argumentação e
persuasão. Interlocução. Articulação
textual: coesão/

➢ coerência. Texto persuasivo. Carta
persuasiva.

➢ Dar já cortado o Vídeo do Clóvis de
Barros Filho sobre Desejo e Vontade. Pedir
que assistam novamente o vídeo completo
que postarei no Face Dar exercício em
sala sobre Desejo e Vontade e Moral
Kantiana.

05/03 a 09/03

➢ 2.1 2.1 Identificar o contexto de
aplicação dos procedimentos na
organização e adequá-los, considerando
os critérios dos órgãos reguladores do
setor de atuação.

➢ 2.2 2.2 Discernir ameaças que possam
comprometer a organização.

➢ 7. 7. Código de ética nas organizações:
Públicas; Privadas.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Estudo de Caso (Tirol, João Andante,
Ziraldo) para análise do Código de ética
dos designers gráficos.

➢ Solicitar as situações para o julgamento
da próxima aula.

12/03 a 16/03

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Entregar e Apresentar ex. infração Cód.
Ética dos Designers

➢ Divisão Grupos para criação de um
jogo para o conhecer as leis do CONAR-

19/03 a 23/03

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Orientação para criação do Jogo para o
CONAR 26/03 a 29/03

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Aula Expositiva sobre o uso da Tablea
ADEGRAF 02/04 a 06/04

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Jogo sobre o CONAR
09/04 a 13/04



➢ 1.2 1.2 Interpretar o Código de Defesa
do Consumidor nas relações de consumo.

➢ 1. 1. Conceito do Código de Defesa do
Consumidor.

➢ Geografia: O progresso das técnicas e
os problemas socioambientais de ontem e
de hoje. As realizações e problemas
sociais do homem no espaço do
capitalismo e do socialismo.

➢ Divisão da turma em grupos e
distribuição para cada grupo de uma parte
do CDC para criação de um cartaz de
divulgação

16/04 a 20/04

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 6. 6. Definições e técnicas de trabalho:
Gestão de autonomia (atribuições e
responsabilidades): de liderança; em
equipe.

➢ Língua Portuguesa e Literatura:
Procedimentos de leitura; Leitura de
imagens (linguagem não verbal). A arte de
ler o que não foi dito. Ambiguidade.
Intertextualidade. Narração/ Descrição.
Exposição. Dissertação. Argumentação e
persuasão. Interlocução. Articulação
textual: coesão/coerência. Texto
persuasivo. Carta persuasiva.

➢ Imagem pessoal : Vídeo Max
Gehringer: “Faça seu Marketing”

➢ E exercício de auto-análise em sala
para trabalhar exatamente a questão dos
pré-requisitos levantados na análise
diagnóstica sobre cumprimento de prazos
na entrega de trabalhos.

23/04 a 27/04

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 6. 6. Definições e técnicas de trabalho:
Gestão de autonomia (atribuições e
responsabilidades): de liderança; em
equipe.

➢ Língua Portuguesa e Literatura:
Procedimentos de leitura; Leitura de
imagens (linguagem não verbal). A arte de
ler o que não foi dito. Ambiguidade.
Intertextualidade. Narração/ Descrição.
Exposição. Dissertação. Argumentação e
persuasão. Interlocução. Articulação
textual: coesão/coerência. Texto
persuasivo. Carta persuasiva.

➢ Entregar auto-análise de MKT Pessoal

➢ Estudo de Texto sobre o Livro O
Monge e o Executivo

➢ Entrega dos cartazes sobre CDC
02/05 a 05/05

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 6. 6. Definições e técnicas de trabalho:
Gestão de autonomia (atribuições e
responsabilidades): de liderança; em
equipe.

➢ Língua Portuguesa e Literatura:
Procedimentos de leitura; Leitura de
imagens (linguagem não verbal). A arte de
ler o que não foi dito. Ambiguidade.
Intertextualidade. Narração/ Descrição.
Exposição. Dissertação. Argumentação e
persuasão. Interlocução. Articulação
textual: coesão/coerência. Texto
persuasivo. Carta persuasiva.

➢ Cont. de estudo de texto sobre o Livro
o Monge e o Executivo

07/05 a 11/05

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 6. 6. Definições e técnicas de trabalho:
Gestão de autonomia (atribuições e
responsabilidades): de liderança; em
equipe.

➢ Língua Portuguesa e Literatura:
Procedimentos de leitura; Leitura de
imagens (linguagem não verbal). A arte de
ler o que não foi dito. Ambiguidade.
Intertextualidade. Narração/ Descrição.
Exposição. Dissertação. Argumentação e
persuasão. Interlocução. Articulação
textual: coesão/coerência. Texto
persuasivo. Carta persuasiva.

➢ Aula Dialogada sobre Liderança e
trabalho em equipe

14/05 a 18/05

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ 10. 10. Economia criativa: Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Vídeo: “Quem se Importa?” TDE Mara
Mourão – sobre empreendedorismo social
– para estimular a criação de um plano de
carreira alternativo e que priorize as
diversidades que estão cada vez
despontando mais no mundo. 21/05 a 25/05



➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ 10. 10. Economia criativa: Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Dinâmica sobre Projeto de Carreira
através do Empreendedorismo Social

28/05 a 30/05

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ 10. 10. Economia criativa: Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Canvas Plano de Negócios

04/06 a 09/06

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ 10. 10. Economia criativa: Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Orientação sobre Canvas Plano de
Negócio Pedir rascunho para próx. semana

11/06 a 15/06

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ 10. 10. Economia criativa: Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Recolher rascunhos Canvas

➢ Sobrenome Corporativo
Criativ/Inovação

18/06 a 22/06

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ 10. 10. Economia criativa: Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Apresentação Canvas Plano de
Negócios

25/06 a 29/06



➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ 10. 10. Economia criativa: Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Apresentação Canvas Plano de
Negócios

02/07 a 06/07

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ 10. 10. Economia criativa: Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Feedback aos alunos

10/07 a 10/07

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ 10. 10. Economia criativa: Conceitos,
estratégias e desenvolvimento.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Recuperação de Competências com
orientação individualizada feita pelo
professor para refazer trabalhos e
exercícios para alunos que não atingiram
as competências desejadas

24/07 a 28/07

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Dinâmica de reintegração

➢ Apresentação das propostas do
semestre

30/07 a 03/08

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Vista Técnica ao FILE – Festival
Internacional de Linguagem Eletrônica –
para trabalhar a diversidade na arte e
cultura pois o tema deste ano é “O
Borbulhar de Universos”

06/08 a 10/08

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Explicação sobre o Trabalho
Interdisciplinar sobre criação de jogos
sobre diversidade.

➢ Vídeos sobre técnicas de criação de
jogos educativos para criação do trabalho
interdisciplinar

13/08 a 17/08

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Continuação dos vídeos
20/08 a 24/08

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Passar Canvas sobre a criação do
Jogo Orientação por grupo para criação da
ideia do jogo

27/08 a 31/08



➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Orientação por grupo para criação dos
jogos 03/09 a 06/09

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Apresentação do Canvas em
apresentação Digital 10/09 a 14/09

➢ 1.1 1.1 Interpretar a legislação
trabalhista nas relações de trabalho.

➢ 1.3 1.3 Identificar o papel da legislação
no exercício do trabalho voluntário.

➢ 1.4 1.4 Identificar as regras e
regulamentos nas práticas trabalhistas das
organizações

➢ 5. 5. Definições de trabalho voluntário:
Lei Federal 9.608/98; Lei Estadual nº
10.335/99; Deliberações CEETEPS Nº1
/2004.

➢ Sociologia: O trabalho em diferentes
tempos e sociedades. Repercussões das
mudanças sociais no mundo do trabalho.
Ideologia e representações mentais:
preconceito, segregação e movimentos por
mudanças sociais. Inclusão e exclusão.

➢ Aula expositiva sobre Definições de
trabalho voluntário

➢ - Lei Federal 9.608/98;

➢ - Lei Estadual nº 10.335/99;

➢ - Deliberações CEETEPS Nº1 /2004.

➢ Proposta para a próxima aula:
Aplicação de uma proposta de voluntariado
para o Cliente do TCC

➢ Acompanhamento dos alunos na
Semana Paulo Freire

17/09 a 21/09

➢ 1.1 1.1 Interpretar a legislação
trabalhista nas relações de trabalho.

➢ 1.3 1.3 Identificar o papel da legislação
no exercício do trabalho voluntário.

➢ 1.4 1.4 Identificar as regras e
regulamentos nas práticas trabalhistas das
organizações

➢ 5. 5. Definições de trabalho voluntário:
Lei Federal 9.608/98; Lei Estadual nº
10.335/99; Deliberações CEETEPS Nº1
/2004.

➢ Sociologia: O trabalho em diferentes
tempos e sociedades. Repercussões das
mudanças sociais no mundo do trabalho.
Ideologia e representações mentais:
preconceito, segregação e movimentos por
mudanças sociais. Inclusão e exclusão.

➢ Acompanhamento e Orientação aos
alunos para a criação da proposta de
trabalho voluntário para o TCC

24/09 a 28/09

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 12. 12. Responsabilidade
social/sustentabilidade: Procedimentos
para área de “Comunicação Visual”.

➢ Sociologia: O trabalho em diferentes
tempos e sociedades. Repercussões das
mudanças sociais no mundo do trabalho.
Ideologia e representações mentais:
preconceito, segregação e movimentos por
mudanças sociais. Inclusão e exclusão.

➢ Orientação para Criação e Aplicação
de uma proposta de sustentabilidade para
o Cliente do TCC

01/10 a 05/10

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 12. 12. Responsabilidade
social/sustentabilidade: Procedimentos
para área de “Comunicação Visual”.

➢ Sociologia: O trabalho em diferentes
tempos e sociedades. Repercussões das
mudanças sociais no mundo do trabalho.
Ideologia e representações mentais:
preconceito, segregação e movimentos por
mudanças sociais. Inclusão e exclusão.

➢ Acompanhamento e Orientação aos
alunos para a criação da proposta de
Sustentabilidade TCC

08/10 a 11/10

➢ 4.2 4.2 Aplicar procedimentos de
responsabilidade social e/ou
sustentabilidade na área.

➢ 4.3 4.3 Utilizar noções e estratégias de
economia criativa para agregar valor
cultural às práticas de sustentabilidade.

➢ 12. 12. Responsabilidade
social/sustentabilidade: Procedimentos
para área de “Comunicação Visual”.

➢ Sociologia: O trabalho em diferentes
tempos e sociedades. Repercussões das
mudanças sociais no mundo do trabalho.
Ideologia e representações mentais:
preconceito, segregação e movimentos por
mudanças sociais. Inclusão e exclusão.

➢ Acompanhamento e Orientação aos
alunos para a criação da proposta de
Sustentabilidade TCC

16/10 a 19/10

➢ 3.2 3.2 Identificar valores e encorajar
as manifestações de diversidades culturais
e sociais.

➢ 11. 11. Respeito à diversidade cultural
e social.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Pré-teste dos jogos onde os alunos
trarão um protótipo para jogar em sala e
testar a jogabilidade

22/10 a 26/10



➢ 4.1 4.1 Identificar e respeitar as ações
de promoção de direitos humanos.

➢ 9. 9. Declaração Universal dos Direitos
Humanos, convenções e Direitos Humanos
no Brasil.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Orientação aos alunos para Criação de
uma ação de Marketing para incentivar a
leitura da declaração dos Direitos
Humanos em rafe.

29/10 a 01/11

➢ 4.1 4.1 Identificar e respeitar as ações
de promoção de direitos humanos.

➢ 9. 9. Declaração Universal dos Direitos
Humanos, convenções e Direitos Humanos
no Brasil.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Continuação da orientação da
campanha sobre a Declaração dos Direitos
Humanos

05/11 a 09/11

➢ 4.1 4.1 Identificar e respeitar as ações
de promoção de direitos humanos.

➢ 9. 9. Declaração Universal dos Direitos
Humanos, convenções e Direitos Humanos
no Brasil.

➢ Filosofia: – Ética Conceito, moral,
desejo e vontade, liberdade, concepções
éticas: Marx, Nietzche, Freud, Sartre.

➢ Entrega dos layouts das propostas de
sustentabilidade e voluntariado pro TCC

➢ Apresentação da campanha sobre a
Declaração dos Direitos Humanos

12/11 a 14/11

➢ 1.4 1.4 Identificar as regras e
regulamentos nas práticas trabalhistas das
organizações

➢ 2.1 2.1 Identificar o contexto de
aplicação dos procedimentos na
organização e adequá-los, considerando
os critérios dos órgãos reguladores do
setor de atuação.

➢ 2. 2. Fundamentos de Legislação
Trabalhista e Legislação para o Autônomo.

➢ 3. 3. Normas e comportamento
referentes aos regulamentos
organizacionais.

➢ Sociologia: O trabalho em diferentes
tempos e sociedades. Repercussões das
mudanças sociais no mundo do trabalho.
Ideologia e representações mentais:
preconceito, segregação e movimentos por
mudanças sociais. Inclusão e exclusão.

➢ Palestra com Advogado especializado
em Legislação trabalhista.

21/11 a 24/11

➢ 1.4 1.4 Identificar as regras e
regulamentos nas práticas trabalhistas das
organizações

➢ 2.1 2.1 Identificar o contexto de
aplicação dos procedimentos na
organização e adequá-los, considerando
os critérios dos órgãos reguladores do
setor de atuação.

➢ 2. 2. Fundamentos de Legislação
Trabalhista e Legislação para o Autônomo.

➢ 3. 3. Normas e comportamento
referentes aos regulamentos
organizacionais.

➢ Sociologia: O trabalho em diferentes
tempos e sociedades. Repercussões das
mudanças sociais no mundo do trabalho.
Ideologia e representações mentais:
preconceito, segregação e movimentos por
mudanças sociais. Inclusão e exclusão.

➢ Relatório sobre a palestra

26/11 a 01/12

➢ 2.2 2.2 Discernir ameaças que possam
comprometer a organização.

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ Geografia: O espaço como esultado da
oposição diversidade-padrão. O papel da
técnica e do trabalho na criação do
espaço. A contradição: humanização –
desumanização.

➢ Filosofia:Conceitos históricos:
democracia grega, mudanças no conceito
de cidadania.Ética

➢ Apresentação do Projeto dos Jogos

03/12 a 07/12

➢ 2.2 2.2 Discernir ameaças que possam
comprometer a organização.

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ Geografia: O espaço como esultado da
oposição diversidade-padrão. O papel da
técnica e do trabalho na criação do
espaço. A contradição: humanização –
desumanização.

➢ Filosofia:Conceitos históricos:
democracia grega, mudanças no conceito
de cidadania.Ética

➢ Acompanhar os alunos para assistir os
TCCs dos cursos técnicos

10/12 a 14/12

➢ 2.2 2.2 Discernir ameaças que possam
comprometer a organização.

➢ 3.3 3.3 Utilizar técnicas de
aprimoramento das práticas de convivência
com todos os envolvidos no processo de
construção das relações profissionais e de
consumo.

➢ 8. 8. Cidadania, relações pessoais e do
trabalho.

➢ Geografia: O espaço como esultado da
oposição diversidade-padrão. O papel da
técnica e do trabalho na criação do
espaço. A contradição: humanização –
desumanização.

➢ Filosofia:Conceitos históricos:
democracia grega, mudanças no conceito
de cidadania.Ética

➢ Feedback do semestre e análise do
Professor pelos alunos

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

Componente Curricular: ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL Série: 3ª SÉRIE

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

➢ 1. Analisar os Códigos de Defesa do
Consumidor, da legislação trabalhista, do
trabalho voluntário e das regras e regulamentos
organizacionais.

➢ Avaliação Técnica: Criação de Ação de
Voluntariado para o TCC. ➢ Criatividade e Relacionamento de Ideias ➢ Quebra de paradigma e adequação ao

cliente do TCC e seu público.

➢ Relatório sobre Palestra de Leis trabalhistas ➢ Coerência e Coesão ➢ Abrangência dos assuntos da palestra.

➢ Criação de Cartaz sobre Código de Defesa
do Consumidor ➢ Poder de síntese ➢ Postura e conhecimento do material

pesquisado na apresentação.

➢ Avaliação Prática Criação de um jogo sobre o
CONAR ➢ Criatividade e relacionamento de conceitos ➢ Quebra de paradigmas e pertinência às leis

do CONAR

➢ Relatório sobre análise de Case que infringiu
o Código de Ética dos Designers Gráficos ➢ Coerência e Coesão ➢ Relacionamento correto dos erros do case

com os artigos do código

➢ 2. Analisar procedimentos para a promoção
da imagem organizacional.

➢ Auto-análise sobre Marketing Pessoal ➢ Profundidade e Coerência

➢ Descrição detalhada e de acordo com os
critérios estabelecidos do que está fazendo
corretamente para melhorar seu Marketing
Pessoal e o que pode fazer para melhorar.

➢ Observação Direta ➢ Frequência, participação, cumprimento das
atividades no prazo

➢ Efetiva participação em sala de aula,
entrega de todos os trabalhos e cumprimento de
prazos de entrega

➢ 3. Relacionar as técnicas e métodos de
trabalho com os valores de cooperação, iniciativa
e autonomia pessoal e organizacional.

➢ Trabalho em equipe de Criação de um jogo
sobre um questionamento ético atual. ➢ Criatividade e Relacionamento de conceitos. ➢ Quebra de Paradigma e Uso das teorias

vistas em aula

➢ Relatório sobre Moral Kantiana ➢ Coerência e Coesão ➢ Argumentação coerente com os conceitos
de Kant



➢ 4. Analisar a importância da responsabilidade
social e da sustentabilidade na formação
profissional e ética do cidadão.

➢ Avaliação Técnica: Criação de proposta de
sustentabilidade para o cliente do para o TCC ➢ Criatividade, adequação

➢ Quebra de paradigma e criação de uma
proposta que saia do tradicional e sim seja
a d e q u a d a  à s  r e a i s  n e c e s s i d a d e s  e
possibilidades do cliente do TCC e seu público
alvo.

➢ Criação de uma ação de Marketing para
incentivar a leitura da declaração dos Direitos
Humanos

➢ Criatividade, adequação

➢ Quebra de paradigma e criação de uma
ação de marketing que divulgue e incentive
adequadamente a importância do conhecimento
da Declaração dos Direitos Humanos

➢ Avaliação prática de criação de plano de
negócios com a vertente de empreendedorismo
social

➢ Criatividade, coerência ➢ Pertinência e aplicabilidade da proposta
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL Série: 3ª SÉRIE

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 R e u n i ã o  P e d a g ó g i c a  e
Reuniões de Planejamento

MARÇO Preparação de PPTs, textos e
exercícios para o semestre

ABRIL Organização de palestras com
ex-alunos para motivação

MAIO

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

JUNHO
R e v i s ã o  d o  P r o j e t o
Interdisciplinar e correção do
mesmo

JULHO

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

R e u n i ã o  P e d a g ó g i c a  e
Reuniões de Planejamento

AGOSTO Preparação de PPTs, textos e
exercícios para o semestre

SETEMBRO Organização de palestras com
ex-alunos para motivação

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
mesmo

DEZEMBRO

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



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro Viver de Design, Gilberto Stunck

VALLS, Álvaro L.M. O que é ética. 7a edição Ed.Brasiliense, 1993.

CONAR – Regulamentação do Conselho de Autorregulamentação Publicitária.

Lei Nº 9610/98 direitos autorais.

Lei sobre software 9609/98.

Código de Ética dos Designers Gráficos

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Projeto Integrado com os Componentes Curriculares Projeto Tridimensional e Ilustração para a Criação de um Jogo de tabuleiro
sobre ética profissional.

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:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


