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ETEC ANHANQUERA Código: 262 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 1º Semestre/2015 

Município: Santana de Parnaíba 

Componente Curricular: APLICATIVOS DE DESIGN 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular1 

C. H. Semanal: 2 

Série: 1° Ano 

 

 
Atividade/Atribuições 

Utilizar as ferramentas do editor gráfico para manipulação de imagens.  
Definir interface de comunicação e interatividade.  
Atualizar informações gráficas e textuais.  
Elaborar representação gráfica de projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico.  

Qualificação: Auxiliar de Informática para Internet 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Informática para a Internet Integrado ao 
Ensino Médio 

 
Professor: Renan/Clélia  

 

 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 
 
 

 

 



  

 

 

 

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1. 

 

2. 

Interpretar com criticidade e aplicar os 
elementos que compõem o design.  
Avaliar e aplicar novas tendências, 
conceitos, produtos, ferramentas e 
técnicas que possibilitam conceber um 
projeto de estilo próprio, criativo e 
atualizado. 

1. 
 
 
2. 
 
2.1 
 
2.2 

Utilizar as ferramentas do editor 
gráfico para manipulação de 
imagens.  
Definir interface de comunicação e 
interatividade.  
Atualizar informações gráficas e 
textuais.  
Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico.  

1. Ferramenta de Edição de Imagens:  
Conceitos de produção e tratamento de 
imagens:  

 Imagens vetoriais e bitmaps; pixel e 
retícula; teoria das cores; tipografia; 
acessibilidade; tipos e formatos de 
arquivos  

 Edição gráfica de imagens;  

 Ferramentas de pintura digital;  

 Ferramentas de edição e tratamento;  

 Transformação;  

 Filtros;  

 Camadas;  

 Estruturas vetoriais  
 

2.  Ferramenta de desenvolvimento gráfico:  
Tipos de câmeras digitais:  

 Resolução e diferenças de zoom ótico 
e digital  

 Preparação de ambientes para 
fotografia;  

 Composição com figuras 
geométricas;  

 Coordenação de objetos ou camadas;  

 Perspectiva e noções de 
profundidade;  

 Conceitos de utilização do ponto de 
fuga;  

 Manipulação de texto artístico;  

 Vetorização de imagens;  

 Desenvolvimento de documentos 
publicitários:  

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Folder, outdoor, flyer, cartão de visita 
etc.  
 



 

 

 

 

 

Utilizar as ferramentas do editor 
gráfico para manipulação de imagens.  
Definir interface de comunicação e 
interatividade.  
 

Ferramenta de Edição de  
Imagens:  

 Conceitos de produção e 
tratamento de imagens: 
imagens vetoriais e bitmaps; 

 

Explanação dos conceitos, 
interagindo com a classe. Exercícios 
avaliatórios da aprendizagem. 

05/02 a 11/02 

Utilizar as ferramentas do editor 
gráfico para manipulação de imagens.  
Definir interface de comunicação e 
interatividade.  
 

Pixel e retícula 
 

Explanação dos conceitos. 
Exercícios Práticos em laboratório. 

12/02 a 25/02 

Atualizar informações gráficas e 
textuais.  
 

Teoria das cores; tipografia;  
Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório, 
prova teórica. 

26/02 a 05/03 

Atualizar informações gráficas e 
textuais.  
 

Acessibilidade;  Explanação dos conceitos. 
Exercícios Práticos em laboratório. 

11/03 a 18/03 

Atualizar informações gráficas e 
textuais.  
 

Tipos e formatos de arquivos; Edição 
gráfica de imagens; 

Explanação dos conceitos. 
Exercícios Práticos em laboratório 
e prova avaliativa. 

19/03 a 08/04 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Ferramentas de pintura digital; 
Ferramentas de edição e  
Tratamento; 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório  

 

09/04 a 30/04 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Transformação;  
Filtros;  
Camadas; estruturas vetoriais. 
 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório  
06/05 a 28/05 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma 

Dia / Mês 

II – Plano Didático 



Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Ferramenta de desenvolvimento 
gráfico: 
Tipos de câmeras digitais: 

 Resolução e diferenças de 
zoom ótico e digital 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório 03/06 a 18/06 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Preparação de ambientes para 
fotografia; 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório 
24/06 a 02/07 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Composição com figuras geométricas;  
 

Explanação dos conceitos. 

 
29/07 a 13/08 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Ordenação de objetos ou camadas;  
 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório, 

Prova prática. 

19/08 a 27/08 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Perspectiva e noções de 
profundidade;  
Conceitos de utilização do ponto de 
fuga;  
 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório 02/09 a 10/09 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Manipulação de texto artístico;  
 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório 
16/09 a 01/10 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Vetorização de imagens;  
 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório  
07/10 a 14/10 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Desenvolvimento de documentos 
publicitários:  

 Folder 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório e 
prova pratica e teórica. 

21/10 a 29/10 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Desenvolvimento de documentos 
publicitários:  

 Outdoor  
 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório 
04/11 a 12/11 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Desenvolvimento de documentos 
publicitários:  

 Flyer 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório 
18/11 a 26/11 

Elaborar representação gráfica de 
projetos e arte final.  
Desenvolver olhar fotográfico. 

Desenvolvimento de documentos 
publicitários: Cartão de visita etc. 

Explanação dos conceitos. 

Exercícios Práticos em laboratório e 
prova avaliativa. 

02/12 a 17/12 



 

 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Interpretar com criticidade e 
aplicar os elementos que 
compõem o design. 

Exercícios práticos e 
avaliação prática. 

Avaliação escrita. 

Observação direta com 
trabalhos. 

 

Prova escrita. 

Trabalho em grupo 
com apresentação. 

Trabalho individual 

 

Relacionamento de 
ideias; clareza e precisão 
na apresentação. 

Precisão e rapidez. 

Comportamento e 
participação na equipe 
com opiniões, e 
demonstração de 
conhecimento; clareza e 
precisão nas 
apresentações; 
pontualidade na entrega 
das atividades. 

Organização, clareza das 
atividades; pontualidade. 

Relacionamento de 
ideias; resolução de 
problemas; precisão; 
organização e 
apresentação; 
cumprimento de prazo. 
 

O aluno deverá ter postura 
adequada, desembaraço e 
domínio dos conceitos 
apresentados. 

O aluno deverá responder 
corretamente as questões 
propostas. 

Os alunos deverão ser 
capazes de elaborar o 
trabalho, proposto e 
apresentar e expressar o 
domínio dos conceitos 
apresentados. 

O aluno deverá apresentar 
trabalho com a resolução dos 
problemas, com resultados 
precisos, na data prevista. 

 
Avaliar e aplicar novas 
tendências, conceitos, 
produtos, ferramentas e 
técnicas que possibilitam 
conceber um projeto de estilo 
próprio, criativo e atualizado.  
 

 
  

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

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

 
SONZA, Andréa Poletto. Ambientes Virtuais Acessíveis sob a perspectiva de usuários com 
limitação visual. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa 
de Pós-Graduação em Informática na Educação, Porto Alegre, 2008. 
 
ANDRADE, Marcos Serafim de. Adobe Photoshop CS6 – Editora SENAC. 
 
ADOBE Photoshop CS6: classroom in a book: guia oficial de treinamento. Porto Alegre, 
Bookman, 2013. 

 

 

 

 

Trabalho com exercícios práticos em laboratório objetivando localizar e atender as 
dificuldades desses alunos, separando-os em pequenos grupos ao final de cada aula e 
refazendo exercícios onde foram pontuadas as dificuldades, com acompanhamento 
sistemático ao longo do semestre letivo. 

Os alunos com rendimento insatisfatório receberão atividades adicionais, tais como, 
listas de exercícios, trabalhos extraclasse e provas de recuperação. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

_______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IX – Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

O PDT acima está dentro dos padrões do curso de Informática para Internet Integrado ao 

Ensino Médio, e o cronograma de aulas estão dentro do calendário escolar e dentro do 

plano de curso estabelecido pela Coordenação Pedagógica dessa unidade. 

 

X– Parecer do coordenador de Curso 

 

_______________________________________________________   Data _________/__________/   2015 


