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CAPÍTULO 3  PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

 

ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESIGN DE 

INTERIORES 

 

O TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES é o profissional que estuda, planeja, projeta e 

executa projetos de interiores de espaços internos residenciais existentes ou pré-

configurados, comerciais, industriais, institucionais, corporativos, vitrines, exposições, 

eventos, cenários, visando à humanização, estética, à melhoria dos aspectos funcionais, 

ergonômicos e visuais dos ambientes, para atender às necessidades de conforto, 

funcionalidade, ergonomia, segurança e bem-estar dos usuários. Planeja e organiza o 

espaço interno, permanente ou não, identificando elementos básicos para a concepção do 

projeto. Desenvolve esboços, perspectivas e desenhos de acordo com normas técnicas 

devidamente homologadas pelos órgãos competentes e os compatibiliza com as exigências 

legais e regulamentares relacionados à segurança contra incêndio, saúde e meio ambiente. 

Executa projeto e detalhamento de elementos não estruturais, moveis e complementos do 

projeto de interiores. Elabora orçamento e memoriais técnicos de todos os elementos que 

compõe o projeto de interiores. Representa os elementos de projeto no espaço 

bidimensional e tridimensional, aplicando métodos de representação gráfica tradicional, 

digital, modelagem física e digital. Elabora projetos de Visual Merchandising. 

 

 

MERCADO DE TRABALHO 

 Escritórios de design. 

 Empresas e escritórios de projetos de interiores. 

 Lojas de móveis e decoração, lojas de modulados ou planejados, shoppings e outros 

estabelecimentos comerciais. 

 Construtoras e imobiliárias. 

 Empresas de montagens de stands, feiras, cenários e eventos. 
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PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO 

 

1ª SÉRIE 

 

Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de DESENHISTA COPISTA 

 

O DESENHISTA COSPISTA é o profissional que interpreta e elabora desenhos, 

conhecendo e dominando as técnicas de comunicação e representações gráficas. Observa 

características técnicas de desenhos, esboça desenhos, define formatos e escalas e 

disponibiliza desenhos finais e/ ou revisões para áreas afins. Possui conhecimentos que 

possibilitam a materialização da organização espacial e da utilização das normas e 

especificações técnicas. 

 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 Conceber o projeto através de planta de distribuição; 

 Distinguir a variedade, as características e a aplicabilidade dos materiais e 

acabamentos; 

 Elaborar estudo preliminar e esboçar o desenho em escala; 

 Elaborar, interpretar e desenvolver projetos e respectivos detalhamentos utilizando 

ferramentas diversas; 

 Expressar as ideias que conceituam o projeto de Design de Interiores através de 

documentação projetual; 

 Identificar soluções para melhor eficácia, conforto, segurança e produtividade no 

ambiente físico; 

 Identificar, reconhecer e discernir os materiais e acabamentos, suas características 

gerais e propriedades, os processos de obtenção e aplicação no projeto de design; 

 Interpretar as linguagens do design a partir das experiências com o mundo objetivo e 

do contato com as formas culturalmente determinadas pela organização social; 

 Interpretar figuras geométricas, planas e espaciais; 

 Interpretar os comandos básicos de programas computadorizados; 

 Observar, explorar e representar as estruturas básicas que compõem o design; 

 Perceber e analisar a forma, aplicando a visão espacial para o planejamento e 

organização do espaço; 
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 Produzir conhecimento crítico sobre os elementos que compõem o design; 

 Situar historicamente as diversas formas de manifestação artística. 

 

ATRIBUIÇÕES EMPREENDEDORAS  

 Demonstrar objetividade e clareza apresentar os conceitos e especificações do projeto 

de Design de Interiores; 

 Demonstrar persistência na realização de tarefas, otimizando etapas, cumprindo prazos 

e demandas; 

 Problematizar situações e identificar necessidades que geram demandas mais 

adequadas as demandas e inovadoras. 

 

 

ÁREA DE ATIVIDADES 

 

A – ELABORAR ESTUDO PRELIMINAR 

 Pesquisar materiais. 

 

B – CONCEBER O PROJETO 

 Elaborar planta de distribuição dos espaços internos. 

 Planejar a circulação. 

 Distribuir volumes no espaço. 

 

C – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

 Demonstrar criatividade. 

 Demonstrar domínio técnico. 

 Demonstrar conhecimento de técnicas de informática. 

 Desenvolver capacidade de observação. 

 Desenvolver capacidade de atenção. 

 Atentar para exatidão. 

 Manter-se atualizado a respeito da aplicação de materiais e revestimentos. 

 Demonstrar ética profissional. 

 Demonstrar capacidade de comunicação. 

 Conservar instrumentos de desenho. 

 Desenvolver visão espacial. 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 411 
Página nº 10 

 Demonstrar habilidade/ precisão espacial. 

 Demonstrar capacidade de diálogo. 

 Expressar-se utilizando vocabulário técnico. 

 

D – DESENHAR PLANOS E DETALHES DO PROJETO 

 Traçar linhas auxiliares de construção. 

 Construir o desenho. 

 Cotar o desenho. 

 

E – PROGRAMAR AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO DESENHO 

 Observar as características técnicas do desenho. 

 Esboçar o desenho. 

 Definir formato e escala. 

 

F – ELABORAR DESENHOS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS 

 Consultar normas técnicas de desenho. 

 Cotar desenhos. 

 Adaptar no projeto as normas da ABNT. 

 

G – PESQUISAR PRODUTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 Pesquisar materiais que garantam a preservação ambiental. 

 

H – DAR ACABAMENTO FINAL AOS DESENHOS 

 Indicar características de materiais e acabamentos. 

 Preencher legenda do desenho. 
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CAPÍTULO 4  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 

4.1. Estrutura Seriada 

O currículo do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 

DESIGN DE INTERIORES foi organizado dando atendimento ao que determinam as 

legislações: Lei Federal 9394, de 20-12-1996 (e suas respectivas atualizações), na 

Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014, na Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012, na 

Resolução CNE/CEB 2, de 30-1-2012, na Resolução CNE/CEB 4, de 13-7-2010, na 

Resolução SE 78, de 7-11-2008, no Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo 

Decreto 8.268, de 18-6-2014, no Parecer CNE/CEB 5, de 4-5-2011, no Parecer CNE/CEB 

39/2004, Deliberação CEE 162/2018, Indicação CEE 169/2018, assim como as 

competências profissionais identificadas pelo Ceeteps, com a participação da comunidade 

escolar e de representantes do mundo do trabalho. 

 

A organização curricular do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE 

TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES está de acordo com o Eixo Tecnológico 

“Produção Cultural e Design” e estruturada em séries articuladas, com terminalidade 

correspondente à qualificação profissional de nível técnico identificada no mercado de 

trabalho. 

 

Com a integração do Ensino Médio e Técnico, o currículo do Curso do ENSINO MÉDIO 

COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES, 

estruturado na forma de oferecimento Integrada ao Ensino Médio é constituído por: 

 Componentes curriculares da Formação Geral (Ensino Médio); 

 Componentes curriculares da Formação Profissional (Ensino Técnico). 

 

As funções e as competências referentes aos componentes curriculares da Formação Geral 

(Base Nacional Comum e Parte Diversificada) são direcionadas para: 

 O desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, intelectual, emocional e moral. 

 A formação da sua identidade pessoal e social. 

 A sua inclusão como cidadão participativo nas comunidades onde atuará. 
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 A incorporação dos bens do patrimônio cultural da humanidade em seu acervo cultural 

pessoal. 

 A fruição das artes, da literatura, da ciência e das tecnologias. 

 O preparo para escolher uma profissão e atuar de maneira produtiva e solidária junto 

à sociedade. 

 

O currículo da Base Nacional Comum de Ensino Médio foi organizado visando ao 

desenvolvimento de competências e de habilidades de cada componente (disciplina) 

curricular dentro de suas áreas de conhecimento. 

 

Os conhecimentos de cada uma das áreas em seus componentes curriculares deverão 

priorizar o desenvolvimento das competências e das habilidades profissionais, bem como 

valores e atitudes pertinentes à formação cidadã e profissional. 

 

Para tanto, foram selecionados temas abrangentes que dialogam com várias estratégias de 

organização curricular, acrescidos de orientações e observações com a finalidade de 

possibilitar aos educadores uma abordagem interdisciplinar e significativa das áreas de 

conhecimento, bem como das especificidades técnicas da Habilitação Profissional.  

 

 

4.2. Itinerário Formativo 

O curso ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 

DESIGN DE INTERIORES é composto por três séries anuais articuladas, com 

terminalidade correspondente à ocupação (ou conjunto de cargos/ocupações) identificada 

no mercado de trabalho. 

 

O aluno que cursar a 1ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio 

de DESENHISTA COPISTA. 

 

O aluno que cursar a 2ª SÉRIE concluirá a Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio 

de DESENHISTA PROJETISTA. 

 

Ao completar as três séries, com aproveitamento em todos os componentes curriculares, o 

aluno receberá o Diploma do ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE 
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TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES, que lhe dará o direito de exercer a profissão de 

Técnico (Habilitação Profissional) e o prosseguimento de estudos (Ensino Médio) em nível 

de Educação Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

Qualificação 
Profissional Técnica de 

Nível Médio de 

DESENHISTA COPISTA 

 

Qualificação 
Profissional Técnica de 

Nível Médio de 
DESENHISTA 

PROJETISTA 

 
ENSINO MÉDIO COM 

HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL DE 

TÉCNICO EM DESIGN 

DE INTERIORES 
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4.3. Matriz Curricular 

a) Sem Espanhol 

MATRIZ CURRICULAR – 2020 – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL 
(VERSÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS – AGUARDANDO EMISSÃO DA PORTARIA DE 
AUTORIZAÇÃO DO CURSO) 

SPdoc – Protocolo 
(Nº/Ano) 

     /     

Eixo Tecnológico PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação 
Profissional 

TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES (Diurno – Manhã/Tarde) 
Plano de 
Curso 

411 

Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE 78, de 7-11-2008, 
no Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, 
alterada pela Deliberação CEE 168/2019. 

B
as

e 
N
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n
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 C
o

m
u

m
 C

u
rr

ic
u
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r 

Componentes Curriculares 

Carga Horária em Horas-aula Carga 
Horária 

em 
Horas 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE Total 

Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional 80 120 160 360 300 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação Profissional 80 80 80 240 200 

Matemática 120 120 120 360 300 

Arte 80 - - 80 67 

Filosofia 40 - - 40 33 

Educação Física 80 80 - 160 133 

História 80 80 - 160 133 

Física 80 80 - 160 133 

Biologia - 80 80 160 133 

Geografia - 80 80 160 133 

Química - 80 80 160 133 

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol - - * * * 

Sociologia - - 40 40 33 

Total da Base Nacional Comum Curricular 640 800 640 2080 1733 

Fo
rm

aç
ão

 T
é

cn
ic

a 
e

 P
ro

fi
ss

io
n

al
 

Composição no Projeto de Design de Interiores 80 - - 80 67 

Ergonomia 80 - - 80 67 

Estudo e Aplicação dos Materiais e Revestimentos no Design de Interiores 80 - - 80 67 

Projeto de Espaços Efêmeros 80 - - 80 67 

Expressões Visuais Aplicadas ao Design de Interiores I e II 80 80 - 160 133 

Representação da Linguagem Projetiva e Arquitetônica I e II 80 80 - 160 133 

Representação Digital de Projetos de Interiores I e II 80 80 - 160 133 

Projetos de Interiores Residencial - 80 - 80 67 

Representação Técnica do Mobiliário I e II - 80 80 160 133 

Conforto Ambiental aplicado ao Projeto de Interiores - - 40 40 33 

Ética e Cidadania Organizacional - - 40 40 33 

História do Mobiliário - - 80 80 67 

Ilustração no Projeto de Interiores - - 80 80 67 

Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Design de 
Interiores 

- - 80 80 67 

Projetos de Interiores Comercial - - 80 80 67 

Total da Formação Técnica e Profissional 560 400 480 1440 1200 

TOTAL GERAL DO CURSO 1200 1200 1120 3520 2933 

Aulas semanais 30 30 28 - - 

Componentes curriculares 
da Formação Técnica e 
Profissional com aulas 
integralmente práticas 
(100% da carga horária 
prática – em laboratório) 

1ª 
Série 

Composição no Projeto de Design de Interiores; Ergonomia; Estudo e Aplicação dos Materiais e Revestimentos no Design 
de Interiores; Projeto de Espaços Efêmeros; Expressões Visuais Aplicadas ao Design de Interiores I; Representação da 
Linguagem Projetiva e Arquitetônica I; Representação Digital de Projetos de Interiores I. 

2ª 
Série 

Expressões Visuais Aplicadas ao Design de Interiores II; Projetos de Interiores Residencial; Representação da Linguagem 
Projetiva e Arquitetônica II; Representação Digital de Projetos de Interiores II; Representação Técnica do Mobiliário I.  

3ª 
Série 

Conforto Ambiental aplicado ao Projeto de Interiores; Ilustração no Projeto de Interiores; Planejamento e Desenvolvimento 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Design de Interiores (divisão de classes em turmas); Projetos de Interiores 
Comercial; Representação Técnica do Mobiliário II. 

 Certificados e Diploma 

1ª Série Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de DESENHISTA COPISTA 

1ª + 2ª Séries Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de DESENHISTA PROJETISTA 

1ª + 2ª + 3ª Séries Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES 

Observação 
* – Os conhecimentos da “Língua Estrangeira Moderna – Espanhol” serão desenvolvidos por meio de      . 
Trabalho de Conclusão de Curso: 120 horas. 
Horas-aula de 50 minutos (a carga horária não contempla o intervalo). 
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b) Com Espanhol 

MATRIZ CURRICULAR – 2020 – ENSINO MÉDIO COM HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL 
(VERSÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS – AGUARDANDO EMISSÃO DA PORTARIA DE 
AUTORIZAÇÃO DO CURSO) 

SPdoc – Protocolo 
(Nº/Ano) 

     /     

Eixo Tecnológico PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN 

Habilitação 
Profissional 

TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES (Diurno – Manhã/Tarde) 
Plano de 
Curso 

411 

Lei Federal 9394, de 20-12-1996; Lei 13415, de 16-2-2017; Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014; Resolução CNE/CEB 6, de 20-9-2012; Resolução SE 78, de 7-11-2008, 
no Decreto Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014; Parecer CNE/CEB 39/2004; Parecer 11, de 12-6-2008; Deliberação CEE 162/2018, 
alterada pela Deliberação CEE 168/2019. 
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Componentes Curriculares 

Carga Horária em Horas-aula Carga 
Horária 

em 
Horas 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE Total 

Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional 80 120 160 360 300 

Língua Estrangeira Moderna – Inglês e Comunicação Profissional 80 80 80 240 200 

Matemática 120 120 120 360 300 

Arte 80 - - 80 67 

Filosofia 40 - - 40 33 

Educação Física 80 80 - 160 133 

História 80 80 - 160 133 

Física 80 80 - 160 133 

Biologia - 80 80 160 133 

Geografia - 80 80 160 133 

Química - 80 80 160 133 

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol - - 80 80 67 

Sociologia - - 40 40 33 

Total da Base Nacional Comum Curricular 640 800 720 2160 1800 

Fo
rm

aç
ão

 T
é

cn
ic

a 
e

 P
ro
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ss
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n

al
 

Composição no Projeto de Design de Interiores 80 - - 80 67 

Ergonomia 80 - - 80 67 

Estudo e Aplicação dos Materiais e Revestimentos no Design de Interiores 80 - - 80 67 

Projeto de Espaços Efêmeros 80 - - 80 67 

Expressões Visuais Aplicadas ao Design de Interiores I e II 80 80 - 160 133 

Representação da Linguagem Projetiva e Arquitetônica I e II 80 80 - 160 133 

Representação Digital de Projetos de Interiores I e II 80 80 - 160 133 

Projetos de Interiores Residencial - 80 - 80 67 

Representação Técnica do Mobiliário I e II - 80 80 160 133 

Conforto Ambiental aplicado ao Projeto de Interiores - - 40 40 33 

Ética e Cidadania Organizacional - - 40 40 33 

História do Mobiliário - - 80 80 67 

Ilustração no Projeto de Interiores - - 80 80 67 

Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Design de 
Interiores 

- - 80 80 67 

Projetos de Interiores Comercial - - 80 80 67 

Total da Formação Técnica e Profissional 560 400 480 1440 1200 

TOTAL GERAL DO CURSO 1200 1200 1200 3600 3000 

Aulas semanais 30 30 30 - - 

Componentes curriculares 
da Formação Técnica e 
Profissional com aulas 
integralmente práticas 
(100% da carga horária 
prática – em laboratório) 

1ª 
Série 

Composição no Projeto de Design de Interiores; Ergonomia; Estudo e Aplicação dos Materiais e Revestimentos no Design 
de Interiores; Projeto de Espaços Efêmeros; Expressões Visuais Aplicadas ao Design de Interiores I; Representação da 
Linguagem Projetiva e Arquitetônica I; Representação Digital de Projetos de Interiores I. 

2ª 
Série 

Expressões Visuais Aplicadas ao Design de Interiores II; Projetos de Interiores Residencial; Representação da Linguagem 
Projetiva e Arquitetônica II; Representação Digital de Projetos de Interiores II; Representação Técnica do Mobiliário I.  

3ª 
Série 

Conforto Ambiental aplicado ao Projeto de Interiores; Ilustração no Projeto de Interiores; Planejamento e Desenvolvimento 
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Design de Interiores (divisão de classes em turmas); Projetos de Interiores 
Comercial; Representação Técnica do Mobiliário II. 

 Certificados e Diploma 

1ª Série Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de DESENHISTA COPISTA 

1ª + 2ª Séries Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de DESENHISTA PROJETISTA 

1ª + 2ª + 3ª 
Séries 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES 

Observação 
Trabalho de Conclusão de Curso: 120 horas. 
Horas-aula de 50 minutos (a carga horária não contempla o intervalo).  
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4.4. Base Nacional Comum Curricular e Formação Técnica e Profissional 

 

1ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de DESENHISTA 

COPISTA 

 

I.1 LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL 

Função: Representação e Comunicação 

Atribuições e Responsabilidades  

Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com autonomia, 

clareza e precisão.  

Valores e Atitudes 

Incentivar atitudes de autonomia. 

Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competência Habilidades 

1. Analisar a língua portuguesa enquanto língua 

materna, geradora de significado e integradora da 

organização do mundo e da própria identidade. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Utilizar a linguagem como meio de interação 

social nas situações comunicativas e de acordo com 

os seus múltiplos objetivos. 

1.2 Identificar e selecionar estilos e formas de 

expressar-se, na modalidade oral ou escrita, 

adequados aos contextos sociocomunicativos. 

1.3 Utilizar o discurso literário como instrumento de 

interpretação e intervenção no imaginário coletivo. 

1.4 Utilizar terminologia e vocabulário específicos a 

cada situação. 

1.5 Elaborar textos relacionados aos principais 

gêneros discursivos que circulam nas esferas 

acadêmicas e sociais. 

Conhecimentos 

 

Oralidade 

 Níveis de linguagem oral aplicados a situações formais e informais; 

 Elementos da oralidade:  

 planejamento; intencionalidade do locutor; escuta; regras de comportamento social. 

 Gêneros da oralidade:  

 seminário, sarau literário, peças de teatro, contação de histórias de tradição oral, aula 

expositiva, entrevista, atendimento ao público, entre outros. 

 

Leitura e Análise textual 

 Aspectos fundamentais:  

 pistas do texto; conhecimento prévio; marcas linguísticas; operadores argumentativos; 

seleção lexical; recursos gráficos; 

 Etapas da leitura:  

 decodificar; contextualizar; interpretar; apreender; 

 Gêneros textuais da leitura:  

 romance, poema, anúncio publicitário, contrato social, ata, contrato de trabalho, anúncio 

de jornal, entre outros. 
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Tipologias textuais e seus aspectos estruturais e gramaticais 

 Sequência textual dialogal; 

 Sequência textual narrativa; 

 Sequência textual descritiva; 

 Sequência textual injuntiva ou institucional/prescritiva; 

 Sequência textual explicativa ou expositiva; 

 Sequência textual argumentativa. 

 

Movimentos literários e seus contextos históricos e sociais 

 O texto como representação do imaginário coletivo; 

 A linguagem como construção do patrimônio cultural linguístico. 

 

Elaboração e apresentação de texto 

 Aspectos estruturais:  

 contexto comunicativo, intencionalidade, circulação, escolha lexical, organização do 

gênero, publicação, níveis de formalidade, papel social do produtor, noções das normas 

da ABNT, entre outros. 

 Gêneros a serem produzidos:  

 redação escolar, comunicação nas redes sociais, redação de propostas comerciais, ata, 

memorando,  entre outros. 

 

Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica 

 Estrutura morfossintática e semântica do vocabulário técnico;  

 Significados dos termos técnicos. 

 

Carga horária (horas-aula): 80 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 

definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.2 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS E COMUNICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Função: Representação e Comunicação 

Atribuições e Responsabilidades  

Comunicar-se em língua estrangeira – inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia técnico-científica da 

área. 

Valores e Atitudes 

Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

Respeitar as manifestações culturais de outros povos. 

Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 

Competência Habilidades 

1. Analisar, através do estudo da língua inglesa, 

aspectos do idioma que possibilitem o acesso à 

diversidade linguística e cultural em contextos 

sociais e profissionais. 

 

1.1 Identificar as características da cultura do idioma 

como meio de ampliar as possibilidades de acesso a 

informações, tecnologias e culturas. 

1.2 Utilizar terminologia e vocabulário específicos do 

contexto comunicativo (contexto social e contexto 

profissional). 

1.3 Utilizar dicionários especializados em áreas de 

conhecimento e/ou profissionais. 

Conhecimentos 

 

Leitura e escrita 

 Identificação do objetivo que se tem com a leitura; 

 Observação do título e do formato do texto (figuras, ilustrações, subtítulo, entre outros); 

 Conhecimento prévio sobre o tema; 

 Identificação do gênero textual; 

 Promoção de tempestade de ideias; 

 Identificação do objetivo que se tem com a leitura em questão; 

 Observação de palavras-chave e informações específicas; 

 Observação de imagens, números e símbolos universais; 

 Reconhecimento da ideia que está sendo desenvolvida no texto; 

 Indicação de palavras semelhantes; 

 Observação de expressões que indicam os exemplos apresentados; 

 Apresentação de introduções formais e informais para a elaboração de texto; 

 Indicação de abreviações e palavras escondidas; 

 Identificação de frases-chave. 

 

Compreensão auditiva e oralidade 

 Conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o que 

será ouvido; 

 Atenção às informações que se deseja extrair do texto; 

 Identificação de características da linguagem falada para o exercício “speaking”; 

 Observação de conceitos gramaticais necessários para a organização da linguagem 

formal/informal. 

 

Contextos situacionais 

 Apresentações formais e informais; 

 Recepção de pessoas em ambientes diversos; 
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 Roteiro de atendimento padronizado; 

 Situações cotidianas. 

 

Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica 

 Dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos; 

 Significados de termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações e acrônimos.  

 

Carga horária (horas-aula): 80 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 

definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.3 MATEMÁTICA 

Função: Investigação e Compreensão 

Atribuições e Responsabilidades  

Utilizar as ferramentas matemáticas na elaboração de planilhas e controle de atividades.  

Valores e Atitudes 

Incentivar atitudes de autonomia. 

Incentivar o diálogo e a interlocução. 

Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Interpretar, na forma oral e escrita, símbolos, 

códigos, nomenclaturas, instrumentos de medição e 

de cálculo para representar dados, fazer estimativas 

e elaborar hipóteses. 

 

 

 

 

 

 

2. Avaliar o caráter ético do conhecimento 

matemático e aplicá-lo em situações reais. 

 

 

1.1 Identificar e fazer uso de instrumentos 

apropriados para efetuar medidas e cálculos. 

1.2 Construir escalas, expressões matemáticas, 

fórmulas, diagramas, tabelas, gráficos, entre outros. 

1.3 Identificar erros ou imprecisões nos dados 

obtidos na solução de uma dada situação-problema. 

1.4 Selecionar e utilizar a representação simbólica 

da matemática para a construção de conhecimentos 

voltados a contextos diversos. 

 

2.1 Utilizar ferramentas matemáticas para analisar 

situações do entorno. 

2.2 Aplicar o conhecimento matemático para 

resolver situações-problema. 

2.3 Selecionar o conhecimento matemático e aplicá-

lo em áreas distintas considerando a 

responsabilidade social na divulgação de dados e 

resultados. 

Conhecimentos 

 

Números e Álgebra 

 Conjuntos Numéricos; 

 Noções de Lógica; 

 Conjuntos Numéricos; 

 Variação de Grandeza: 

 Funções: 

o Função afim; 

o Função quadrática; 

o Função modular. 

 

Análise de Dados 

 Estatística. 

 

Carga horária (horas-aula): 120 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 

definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.4 ARTE 

Função: Representação e Comunicação 

Atribuições e Responsabilidades  

Pesquisar sobre a influência das novas tecnologias nas produções artísticas e culturais. 

Valores e Atitudes 

Desenvolver a criticidade. 

Respeitar as manifestações culturais de outros povos. 

Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 

1. Analisar aspectos das produções de distintas 

culturas e épocas e suas relações com as 

tecnologias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisar produções artísticas, considerando 

relações de gênero, etnia, origem social e/ou 

geográfica, geracional/etária, ideológica, dentre 

outras. 

 

1.1 Identificar práticas e teorias das linguagens 

artísticas e seus sistemas de representação. 

1.2 Identificar diferentes linguagens na produção de 

arte, produtos e objetos. 

1.3 Distinguir estilos de diferentes épocas e 

contextos. 

1.4 Utilizar recursos expressivos e elementos 

básicos de linguagens na produção de trabalhos de 

arte em diferentes meios e tecnologias. 

 

2.1 Identificar implicações sociais e culturais ligadas 

ao acesso aos bens artísticos em diversos 

contextos. 

2.2 Comunicar-se por intermédio das linguagens 

artísticas. 

2.3 Utilizar as linguagens como forma de expressão 

artística. 

2.4 Utilizar experiências pessoais, quando 

necessário, no desenvolvimento de trabalhos 

relacionados a produções artísticas e culturais. 

Orientações 

Os temas abordados têm como objetivo abranger as diferentes linguagens da arte, cabendo ao professor 

fazer suas escolhas em consonância com a especificidade de sua formação. 

 

Recomenda-se que o professor desenvolva os temas por meio de projetos com abrangência mínima de 

um bimestre de acordo com as características da habilitação profissional e Plano Político Pedagógico de 

cada unidade. 

Conhecimentos 

 

Aspectos contextuais e históricos das linguagens visual, sonora e corporal 

 Arte como elemento de representação, expressão e comunicação; 

 Leitura e apreciação de produtos artístico-culturais; 

 Contextos filosóficos e sociais das produções culturais e artísticas. 

 

Elementos expressivos, processos de produção e produtores dos objetos artísticos e culturais nas 

diferentes linguagens da arte 

 Aspectos formais; 

 Processos produtivos; 

 Produtores e contextos de produção. 
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Aspectos da Cultura e da Produção de bens artístico-culturais 

 Diferentes concepções de Cultura:  

 erudita; 

 popular; 

 de massa; 

 espontânea. 

 Conceito de patrimônio (artístico, histórico, cultural, material e imaterial), multiculturalidade e 

alteridade nas produções artísticas e culturais;  

 Formação cultural e artística brasileira:  

 influência portuguesa; 

 influência africana; 

 influência indígena; 

 influência imigrante. 

 

Arte e cotidiano 

 Influências das novas tecnologias e desdobramentos na Arte e na Cultura; 

 Relações entre gênero, ética, consumo, política e ideologias nas produções artísticas e culturais; 

 Imagens, corpo e espaço nas produções artísticas e culturais. 

 

Carga horária (horas-aula): 80 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 

definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.5 FILOSOFIA 

Função: Contextualização Sociocultural 

Atribuições e Responsabilidades  

Pesquisar sobre as relações éticas na compreensão dos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais. 

Valores e Atitudes 

Incentivar comportamentos éticos. 

Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 

Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável. 

Competências Habilidades 

1. Analisar aspectos da reflexão filosófica em 

práticas discursivas.  

 

 

 

2. Formular argumentos e alterá-los, se 

necessário, utilizando conceitos de lógica. 

 

 

 

3. Elaborar, segundo contextos éticos, texto 

dissertativo-filosófico. 

1.1 Identificar aspectos fundamentais do processo 

de reflexão filosófica. 

1.2 Exercitar a capacidade de problematização no 

contexto de debate de ideias. 

 

2.1 Apresentar, por escrito e/ou oralmente, 

conceitos relacionados à organização de raciocínio. 

2.2 Elaborar argumentos consistentes por meio de 

informações e conhecimentos. 

 

3.1 Executar procedimentos de pesquisa:  

observação, entrevistas, registros, classificações e 

interpretações. 

3.2 Organizar dados e informações no campo das 

ações humanas e/ou de responsabilidade social, no 

recorte da reflexão filosófica. 

3.3 Empregar habilidades de planejamento textual 

de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de 

temas filosóficos. 

Conhecimentos 

 

Ser pensante e processo de reflexão filosófica 

 Comparação entre dogma e paradigma, da explicação mítica à investigação científica; 

 Desafios da linguagem na formação do conhecimento filosófico – conceitos e interpretações de 

registros. 

 

Esferas da ação humana à luz da reflexão filosófica 

 Influências das reflexões filosóficas nas manifestações socioculturais; 

 Formulação de argumentos lógicos no diálogo filosófico. 

 

Ética e problematização do contemporâneo 

 Relações de alteridade e diversidade na compreensão dos fatores sociais, econômicos, políticos 

e culturais. 

 

Formação da consciência e juízos de valor nos conflitos da atualidade 

 

Carga horária (horas-aula): 80 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular 

é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.6 EDUCAÇÃO FÍSICA 

Função: Representação e Comunicação 

Atribuições e Responsabilidades  

Utilizar técnicas e prática da atividade física para adoção e valorização da cultura corporal. 

Valores e Atitudes 

Incentivar atitudes de autonomia. 

Incentivar ações que promovam a cooperação. 

Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável. 

Competências Habilidades 

1. Analisar práticas corporais e alterações orgânicas 

durante as atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisar as diferentes manifestações da cultura 

corporal e suas linguagens como meio de interação 

social. 

 

 

 

 

3. Analisar aspectos do desenvolvimento individual 

e coletivo na convivência e nas práticas corporais. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Adotar postura democrática nas atividades 

corporais coletivas. 

1.1 Executar movimentos próprios da atividade 

física. 

1.2 Identificar aspectos fundamentais para a 

execução das práticas sistematizadas. 

1.3 Registrar alterações fisiológicas durante a 

prática de exercícios. 

1.4 Identificar os mecanismos fisiológicos ocorridos 

durante as atividades físicas. 

1.5 Realizar práticas corporais. 

 

2.1 Ampliar as capacidades  motoras. 

2.2 Identificar determinados gestos nas atividades 

esportivas. 

2.3 Identificar atividades corporais de culturas 

distintas. 

2.4 Pesquisar os elementos da cultura corporal. 

 

3.1 Aplicar, de forma segura, os procedimentos 

corporais e artísticos na prática de atividades 

físicas. 

3.2 Participar do desenvolvimento de tarefas 

coletivas, contribuindo de maneira solidária e 

inclusiva. 

3.3 Participar de práticas corporais coletivas 

respeitando os princípios convencionados. 

 

4.1 Participar de atividades coletivas, exercendo 

diferentes papéis, considerando as potencialidades 

e as diferenças individuais. 

4.2 Demonstrar atitudes de respeito e cooperação 

para solucionar conflitos no contexto das práticas 

corporais. 

4.3 Discutir e adaptar regras, utilizando critérios 

éticos para a escolha, organização e funcionamento 

de equipes. 

Orientações 

Há um Rol de Práticas Corporais que se manifestam em diferentes elementos da cultura corporal do 

movimento. O educador deve optar por aquelas que mais condizem com o trabalho que precisa ser 

desenvolvido, considerando as condições locais da Unidade de Ensino e os recursos dos quais dispõe. 
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É importante que, ao longo do curso, o professor trabalhe com todos os elementos da cultura corporal em 

duas ou mais modalidades diversificadas. 

Conhecimentos 

 

Corpo em movimento: percepção 

 Repertório de movimentos nas práticas corporais; 

 Alterações fisiológicas do corpo em movimento. 

 

Cultura corporal, corpo plural e identidade 

 Pluralidade das práticas corporais; 

 Diversos contextos de práticas corporais; 

 Funções sociais das atividades; 

 Papel das vivências e experiências; 

 Atividades corporais como apreciação estética; 

 Linguagem corporal. 

 

Práticas corporais e convivência: princípios e valores, relações éticas e democráticas 

 Cultura da paz; 

 Inclusão; 

 Solidariedade; 

 Segurança; 

 Respeito a si e ao outro; 

 Construção de regra; 

 Cooperação e os diferentes papéis em equipe; 

 Resolução de conflitos. 

 

Carga horária (horas-aula): 80 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 

definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.7 HISTÓRIA 

Função: Contextualização Sociocultural 

Atribuições e Responsabilidades  

Pesquisar sobre a influência das tecnologias nos processos sociais e de produção. 

Valores e Atitudes 

Estimular o senso de pertencimento. 

Estimular o interesse pela realidade que nos cerca. 

Respeitar as manifestações culturais de outros povos. 

Competências Habilidades 

1. Analisar o patrimônio histórico e tecnológico 

como processo de pesquisa das memórias nas 

organizações humanas. 

 

 

 

 

 

 

2. Comparar criticamente a influência das 

tecnologias atuais e/ou de outros tempos nos 

processos sociais. 

 

1.1 Identificar os processos sociais que orientam a 

dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 

1.2 Caracterizar lugares de memória socialmente 

instituídos. 

1.3 Situar os momentos históricos e seus processos 

de construção da memória social. 

1.4 Identificar aspectos significativos nas produções 

de cultura do patrimônio nacional e estrangeiro. 

  

2.1 Identificar as características nas transformações 

técnicas e tecnológicas. 

2.2 Caracterizar impactos das técnicas e tecnologias 

nos processos de produção.  

2.3 Identificar relações entre diferentes sociedades 

conforme o desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

2.4 Pesquisar registros das técnicas e tecnologias 

nos processos sociais. 

2.5 Identificar modificações impostas pelas novas 

tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. 

Conhecimentos 

 

Patrimônio histórico e tecnológico como processo de pesquisa das memórias nas organizações humanas 

 Patrimônios tangível e intangível como registros documentais na formação da historicidade social; 

 Diversidade patrimonial, étnico-cultural e artística em processos históricos e seus fenômenos 

sociais. 

 

Carga horária (horas-aula): 80 

 Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular 

é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 

 

  



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 411 
Página nº 29 

 

I.8 FÍSICA 

Função: Investigação e Compreensão 

Atribuições e Responsabilidades  

Pesquisar as interações e transformações físicas na natureza dos processos de produção e nas 

tecnologias. 

Valores e Atitudes 

Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 

Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competência Habilidades 

1. Analisar os fenômenos naturais e/ou situações-

problema das diferentes áreas utilizando o 

conhecimento da Física 

 

 

 

 

 

1.1 Identificar os símbolos e códigos da linguagem 

científica próprios da Física para a resolução de 

situações-problema. 

1.2 Interpretar os dados obtidos em experimentos 

físicos e tecnológicos com diferentes formas de 

representação. 

1.3 Utilizar as leis da Física que expressam 

mudanças e/ou registram 

continuidades/permanências nos eventos físicos e 

tecnológicos. 

1.4 Registrar as interações e as transformações 

físicas na natureza dos fenômenos e das 

tecnologias. 

Conhecimentos 

 

Movimento 

 Princípios e leis; 

 Classificação; 

 Relação do movimento e a tecnologia do cotidiano; 

 Terra, Universo e vida. 

 

Energia 

 Tipologias; 

 Geração e transformações; 

 Energia no desenvolvimento social e tecnológico. 

 

Carga horária (horas-aula): 80 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular 

é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.9 COMPOSIÇÃO NO PROJETO DE DESIGN DE INTERIORES 

Função: Planejamento e Criação 

Classificação: Planejamento 

Atribuições e Responsabilidades 

Interpretar figuras geométricas, planas e espaciais. 

Perceber e analisar a forma, aplicando a visão espacial para o planejamento e organização do espaço. 

Valores e Atitudes 

Ser criativo 

Ser observador e ter habilidade espacial 

Comunicar-se 

Competências Habilidades 

1. Interpretar e expressar-se através da linguagem 

técnica, formal e compositiva do design de 

interiores. 

 

 

 

 

 

2. Desenvolver a percepção em relação à forma: 

apresentações cromáticas bidimensionais, 

rítmicas e estruturais. 

1.1 Aplicar a linguagem compositiva do design de 

interiores. 

1.2 Utilizar a representação das cores na expressão 

plástica. 

1.3 Aplicar plasticamente as cores e formas de 

acordo com as sensações que elas sugerem no 

projeto. 

 

2.1 Relacionar os elementos da composição com o 

projeto de interiores, criando ritmos, movimentos e 

sentimentos. 

2.2 Utilizar as variações das formas de figuras 

espaciais. 

2.3 Montar estruturas visuais, documentando 

elementos do real. 

2.4 Destacar formas e fundos por meio das 

construções lineares aplicadas ao projeto de 

interiores.  

Orientações 

As aulas deverão ser desenvolvidas no Laboratório de Desenho e Projetos (Pranchetário) e de Materiais 

e Maquetes, com os instrumentos de desenho e itens de consumo. 

Bases Tecnológicas 

 

Teoria das Cores aplicada ao projeto de interiores 

 Cores primárias e secundárias; 

 Cores quentes/frias/neutras; 

 Cores complementares, análogas e triádica; 

 Escala acromática; 

 Escala cromática; 

 Monocromia e policromia; 

  Estudo de luz e sombra; 

 Disco das cores; 

 Harmonia das cores. 

 

Psicologia das cores 

 Cor e suas sensações. 

 

Composição no projeto de interiores 
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 Compreensão dos espaços positivo/negativo; 

 Equilíbrios:  

 simetria rigorosa ou absoluta; 

 simetria relativa ou aproximada; 

 simetria radial; 

 assimetria e ritmo. 

 

Efeitos das cores e texturas nos ambientes  

 Manipulação das dimensões de um ambiente através da utilização das cores; 

 Harmonia das cores, aplicadas a um ambiente, utilizando leque de cores; 

 Texturas e acabamentos:  

 lisa; 

 rugosa; 

 fosca; 

 brilhante; 

 acetinada; 

 entre outras. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório*  
80 Total  80 Horas-aula 

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso. 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 

  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.10 ERGONOMIA 

Função: Estudos e Pesquisas 

Classificação: Execução e Planejamento 

Atribuições e Responsabilidades  

Identificar soluções para melhor eficácia, conforto, segurança e produtividade no ambiente físico. 

Atribuições Empreendedoras 

Elaborar e organizar projetos que atendam as demandas e necessidades dos usuários. 

Problematizar situações e identificar necessidades que geram demandas mais adequadas as demandas 

e inovadoras. 

Valores e Atitudes 

Ser ético. 

Comunicar-se. 

Solucionar problemas. 

Ter habilidade espacial. 

Competências Habilidades 

1. Interpretar as abordagens e principais campos 

de aplicação da ergonomia. 

  

 

 

 

2. Analisar e identificar condições 

antropométricas para atendimento às 

determinações dos padrões mundiais. 

  

3. Estabelecer relações ergonômicas entre o 

homem, mobiliário e ambientes. 

   

4. Estabelecer relações ergonômicas visando 

atender a acessibilidade para a obtenção de 

autonomia, segurança e conforto no trabalho e 

na vida diária. 

1.1   Identificar componentes fundamentais e 

aplicações da ergonomia. 

1.2 Utilizar variáveis relativas à ergonomia na 

proposição de soluções para melhoria do 

desempenho humano. 

  

2.1 Utilizar estudos antropométricos nos projetos em 

relação às medidas e aplicações. 

  

 

3.1 Utilizar critérios ergonômicos para adequação 

correta entre o espaço e o mobiliário. 

  

4.1 Identificar projetos empregando os princípios das 

normas de acessibilidade vigente. 

Orientações 

As aulas deverão ser desenvolvidas no Laboratório de Desenho e Projetos (Pranchetário), com os 

instrumentos de desenho e itens de consumo. 

Bases Tecnológicas 

 

Dimensão Humana 

 Conceituação e aplicação; 

 Dados antropométricos 

 análise metrológica: 

o tabelas antropométricas; 

 variação na forma e proporção do corpo:  

o a faixa etária,  

o sexo e altura. 

 Dimensões ocultas  

 íntimo;  

 pessoal; 

 social e público. 
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Conceituação do desenho universal. 

 

Design e ergonomia para populações especiais 

 Conceituação da NBR9050; 

 Idosos, gestantes; 

 Portadores de necessidades especiais. 

 

Conceitos de usabilidade, organização, conforto 

 Postos de trabalho; 

 Postos de atividades. 

 

Padrões referenciais básicos de projeto para concepção de espaços interiores através de plantas e 

elevações 

 Residenciais; 

 Comerciais e corporativos; 

 Espaços de recreação e lazer; 

 Espaços de uso coletivo; 

 Espaços de uso público; 

 Circulação horizontal e vertical. 

  

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório*  
80 Total  80 Horas-aula 

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso. 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 

  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.11 ESTUDO E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS E REVESTIMENTOS NO DESIGN 

DE INTERIORES 

Função: Definição de Projeto 

Classificação: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

Distinguir a variedade, as características e a aplicabilidade dos materiais e acabamentos. 

Identificar, reconhecer e discernir os materiais e acabamentos, suas características gerais e 

propriedades, os processos de obtenção e aplicação no projeto de design. 

Atribuições Empreendedoras 

Construir rede de contatos na busca de parceiras e oportunidades de negócios. 

Explora novos nichos ou tendências aplicadas ao setor de Design de Interiores.  

Problematizar situações e identificar necessidades que geram demandas mais adequadas as demandas 

e inovadoras. 

Valores e Atitudes 

Comunicar-se. 

Incentivar a criatividade.  

Manter-se atualizado e informado. 

Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

Competências Habilidades 

1. Identificar e reconhecer características gerais, 

processos de obtenção, propriedades, principais 

tipos e aplicações de materiais e acabamentos 

  

 

2. Analisar e avaliar a variedade de tipos de 

materiais e acabamentos adequados ao projeto de 

design 

  

3. Identificar os principais tipos e aplicações de 

materiais e acabamentos sustentáveis 

  

 

4. Elaborar desenhos e memoriais de projetos de 

paginações de pisos e revestimentos 

 

1.1 Especificar as características gerais e 

aplicações dos materiais e acabamentos 

1.2 Distinguir as variedades, características e 

aplicabilidade dos materiais e acabamentos 

  

2.1 Utilizar e aplicar corretamente os materiais e 

acabamentos dentro do design de interiores 

  

 

3.1 Especificar as características gerais e 

aplicações dos materiais e acabamentos 

sustentáveis aplicados ao design de interiores 

 

4.1 Relacionar as informações contidas nos 

informes técnicos a sua aplicação no projeto de 

design de interiores 

4.2 Aplicar os conceitos de desenho técnico para 

representação de estudos gráficos e de memoriais.  

Orientações 

As aulas deverão ser desenvolvidas no Laboratório de Materiais e Maquetes 

 

Os materiais e técnicas a serem abordados devem ser definidos de acordo com as tecnologias disponíveis 

e tendências de mercado. 

 

Sugestões de aplicações das técnicas: aplicação de textura, testes de tipos de tintas, aplicação de 

revestimentos, entre outras. 

 

Realização de visitas técnicas, correlacionando as bases tecnológicas com a prática profissional. 

Bases Tecnológicas 

 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo 

Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – CEP: 01208-000 – São Paulo – SP 

 

CNPJ: 62823257/0001-09 411 
Página nº 35 

Características tecnológicas, classificação dos materiais e revestimentos e suas aplicabilidades em 

 Piso; 

 Parede; 

 Teto. 

 

Estudos gráficos, cálculos de áreas e quantidades de materiais 

 Paginações de pisos e revestimentos; 

 Memorial de especificações. 

 

Materiais sustentáveis aplicados ao design de interiores 

 Tipos e aplicações. 

 

Aplicação prática das técnicas de instalações dos materiais de acabamentos e revestimentos 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório*  
80 Total  80 Horas-aula 

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso. 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.12 EXPRESSÕES VISUAIS APLICADAS AO DESIGN DE INTERIORES I 

Função: Planejamento e Criação 

Classificação: Planejamento 

Atribuições e Responsabilidades  

Expressar as ideias que conceituam o projeto de Design de Interiores através de documentação projetual 

Observar, explorar e representar as estruturas básicas que compõem o design. 

Atribuições Empreendedoras 

Demonstrar objetividade e clareza apresentar os conceitos e especificações do projeto de Design de 

Interiores. 

Demonstra persistência na realização de tarefas. 

Valores e Atitudes 

Ser criativo. 

Ser observador e ter habilidade espacial. 

Comunicar-se. 

Competências Habilidades 

1. Desenvolver percepção, criatividade e formas 

de expressão por meio das artes visuais. 

  

 

 

 

 

 

2. Analisar técnicas de ilustração gráfica para o 

projeto de design de interiores. 

 

 

 

 

 

3. Demonstrar domínio de técnicas e 

procedimentos de representação gráfica a mão 

livre do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Representar bidimensional e 

tridimensionalmente o esboço do projeto de 

design concebido. 

 

1.1 Utilizar a coordenação motora na expressão 

gráfica 

1.2 Utilizar o desenho de expressão como meio de 

processo criativo. 

1.3 Desenhar observando o real e identificar através 

dele a comparação, a distinção, a organização e o 

registro das formas 

  

2.1 Distinguir materiais adequados ao acabamento do 

projeto.  

2.2. Identificar os diversos tratamentos plásticos da 

organização espacial.  

2.3. Executar croquis em diversos tratamentos 

plásticos na organização espacial. 

 

3.1 Utilizar os recursos de representação gráfica de 

luz e sombra causando efeitos ópticos nos projetos 

elaborados. 

3.2 Utilizar técnicas isoladas ou combinadas para 

facilitar a comunicação e a realização de ideias. 

3.3 Utilizar noções espaciais, proporções, textura e 

luz, por intermédio de técnicas e materiais 

proporcionando fluidez ao ato de representar. 

3.4 Representar materiais ou objetos, industriais ou 

manufaturados, que compõe o projeto, através de 

croquis. 

 

4.1 Aplicar a linguagem plástica, compositiva e visual 

do desenho como instrumento do projeto. 

4.2 Executar modelo volumétrico do projeto de design 

e aplicar materiais voltados à representação 

tridimensional. 

4.3 Utilizar conhecimentos gráficos para a resolução 

de problemas apresentados. 
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4.4 Representar os objetos nas (três) dimensões, 

formando a figura graficamente. 

4.5 Executar tridimensionalmente modelos 

volumétricos  

Orientações 

As aulas deverão ser desenvolvidas no Laboratório de Desenho e Projetos (Pranchetário) e de Materiais 

e Maquetes, com os instrumentos de desenho e itens de consumo. 

Bases Tecnológicas 

 

Desenho de observação 

 À mão livre; 

 Objeto; 

 Espaços interiores; 

 Corpo humano. 

 

Desenho cego, desbloqueio 

 Mão direita; 

 Mão esquerda. 

  

Conceituação e aplicação técnica dos materiais para ilustração e representação de projetos 

 Grafite: 

 tipos de papeis; 

 graduação e dureza; 

 escala tonal e degradê; 

 estudo de luz e sombra; 

 texturas e superfícies. 

 

 Lápis de cor: 

 Tipos de papeis; 

 Graduação e dureza; 

 Escala tonal e degradê; 

 Estudo de luz e sombra; 

 Texturas e superfícies. 

 

Aplicação de técnicas de ilustração e representação tridimensional em projetos de Design de Interiores 

 Croquis 

 Fundamentos das Perspectivas 

 Isométrica:  

o ambiente interno e externo 

 Elemento volumétrico (Maquete física): 

 o papel da maquete hoje; 

 tipologia das maquetes; 

 materiais e ferramentais; 

 escalas; 

 introdução com volumetrias básicas. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório*  
80 Total  80 Horas-aula 
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Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso. 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.13 PROJETO DE ESPAÇOS EFÊMEROS 

Função: Elaboração e Concepção do Projeto 

Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

Elaborar estudo preliminar e esboça o desenho em escala. 

Expressar as ideias que conceituam o projeto de Design de Interiores através de documentação projetual. 

Conceber o projeto através de planta de distribuição. 

Atribuições Empreendedoras 

Demonstra persistência na realização de tarefas, otimizando etapas, cumprindo prazos e demandas. 

Elaborar e organizar projetos que atendam as demandas e necessidades dos usuários. 

Problematizar situações e identificar necessidades que geram demandas mais adequadas as demandas 

e inovadoras. 

Procura ser objetivo e claro ao apresentar os conceitos e especificações do projeto de Design de 

Interiores. 

Valores e Atitudes 

Demonstrar criatividade. 

Demonstrar domínio técnico. 

Demonstrar habilidade/ precisão espacial. 

Expressar-se utilizando vocabulário técnico. 

Competências Habilidades 

1. Conceber projetos adaptados à realidade às 

necessidades do consumidor e do mercado. 

  

 

 

 

 

 

2. Distinguir nos projetos arquitetônicos as 

características de serviços preliminares e 

sistemas estruturais aplicados ao design de 

interiores. 

  

3. Analisar e organizar procedimentos e 

alternativas que viabilizem o desenvolvimento do 

projeto, adaptando o anteprojeto ao modelo 

concebido. 

 

4. Desenvolver ferramentas para a concepção 

dos espaços temporários e de intervenções 

efêmeras aplicadas ao design de interiores 

1.1 Definir o público alvo a ser atingido. 

1.2 Identificar as funções para as quais o projeto se 

destina. 

1.3 Preparar plantas que projetem o design em 

proposta de construção, adequando-as aos 

interesses, necessidades e expectativas do cliente e 

do mercado. 

 

2.1 Executar plantas e identificar nos projetos 

arquitetônicos a linguagem técnica dos serviços 

preliminares e sistemas estruturais e demais 

elementos determinantes. 

 

3.1 Elaborar planos de trabalhos que garantam a 

fidelidade na construção e na execução do projeto. 

 

 

 

4.1 Compreender os processos expositores e 

comerciais. 

4.2 Dominar o processo criativo e técnico para o 

projeto de espaços efêmeros. 

Orientações 

As aulas deverão ser desenvolvidas no Laboratório de Desenho e Projetos (Pranchetário) e de Materiais 

e Maquetes, com os instrumentos de desenho e itens de consumo. 

Bases Tecnológicas 

 

Ferramentas para preconcepção de projeto 

● Briefing; 

● Programa de necessidades; 
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● Ferramentas para o desenvolvimento do processo criativo (Design Thinking). 

 

Organização de ideias 

 Mood board; 

 Painel semântico; 

 Seleção e organização de referências. 

  

Conceitos dos serviços preliminares aplicados ao design de interiores 

 Levantamento cadastral  

 medição,  

 verificação de pontos de distribuição elétrica e hidráulica e etc. 

 Demolição; 

 Limpeza final de obra; 

 Organização e segurança. 

 

Noções sobre os sistemas estruturais, de vedação e cobertura aplicados ao design de interiores (pilares, 

vigas, lajes e outros) 

 

Espaços temporários e intervenções efêmeras 

 Stand em Feiras; 

 Tendas; 

 Espaços de sensações: 

 releitura; 

 abrigos temporários e reutilização do espaço. 

 Tipos de espaços e suas partes integrantes; 

 Técnicas de criação e montagem de exposições; 

 Estudos básicos de estruturas autoportantes; 

 Composição aplicada ao espaço expositivo; 

 Aplicação dos conceitos de ergonomia. 

 

Formas de apresentação do projeto 

 Mind Maps (mapa mental); 

 Storytelling (contar a estória); 

 Mood board (prancha de intenções); 

 Relatório das pesquisas; 

 Memorial explicativos; 

 Croquis de estudo; 

 Memorial descritivo do projeto. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório*  
80 Total  80 Horas-aula 

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso. 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.14 REPRESENTAÇÃO DA LINGUAGEM PROJETIVA E ARQUITETÔNICA I 

Função: Elaboração do Projeto 

Classificação: Planejamento e Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

Elaborar estudo preliminar e esboçar o desenho em escala. 

Elaborar, interpretar e desenvolver projetos e respectivos detalhamentos utilizando ferramentas diversas. 

Expressar as ideias que conceituam o projeto de Design de Interiores através de documentação projetual. 

Atribuições Empreendedoras 

Demonstrar objetividade e clareza apresentar os conceitos e especificações do projeto de Design de 

Interiores. 

Demonstrar persistência na realização de tarefas, otimizando etapas, cumprindo prazos e demandas. 

Elaborar e organizar projetos que atendam as demandas e necessidades dos usuários. 

Valores e Atitudes 

Demonstrar domínio técnico. 

Demonstrar habilidade/ precisão espacial. 

Estimular a organização. 

Expressar-se utilizando vocabulário técnico. 

Incentivar a pontualidade. 

Competências Habilidades 

1. Desenvolver aplicação dos comandos básicos 

de programas computadorizados aplicados ao 

design de interiores.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Conceber desenhos arquitetônicos com 

recursos computacionais 

 

1.1 Utilizar equipamentos de forma integrada aos 

softwares gráficos. 

Utilizar equipamentos de informática: Periféricos de 

entrada e saída de dados. 

1.2 Utilizar softwares gráficos para a aplicação de 

textos, imagens e desenhos. 

1.3 Identificar procedimentos de organização, 

versionamento e backup de arquivos digitais. 

1.4 Organizar procedimentos de segurança contra 

vírus nos arquivos e equipamentos. 

1.5 Elaborar arquivos em aplicativos pagos e/ou 

gratuitos. 

 

2.1 Identificar subsídios digitais necessários para o 

desenvolvimento de desenhos bidimensionais 

2.2 Utilizar a tecnologia digital e seus referenciais 

específicos da representação gráfica ao projeto de 

interiores 

2.3 Aplicar programas de desenho auxiliado por 

computador  

Orientações 

As aulas deverão ser desenvolvidas no Laboratório de Informática.  

 

Recomenda-se a interdisciplinaridade com os componentes de projetos e desenhos de modo a 

compatibilizar os conceitos de representação em prancheta com as ferramentas computacionais 

Bases Tecnológicas 

 

Definição e classificação 

 Desenho Artístico; 

 Desenho Técnico. 
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Materiais e instrumentos utilizados nos desenhos técnicos 

 Manual; 

 Assistido por computador. 

 

Normas e convenções de desenho técnico 

 NBR  8402 – Execução de caractere para escrita em desenho técnico; 

 NBR  8403 – Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas – Largura das linhas; 

 NBR   8196 – Desenho técnico – Emprego de Escalas; 

 NBR 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico; 

 NBR 10068 – Folha de desenho – Leiaute e dimensões; 

 NBR 10126 – Cotagem de desenho técnico; 

 NBR 10582 – Apresentação da folha para desenho técnico – Legenda; 

 NBR 10647 – Desenho Técnico – Terminologia; 

 NBR 12298 – Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico; 

 NBR 13142 – Dobramento de cópia. 

 

Desenho geométrico 

 Definições; 

 Construções fundamentais; 

 Tangência e concordância. 

 

Sistemas de projeções 

 Cilíndrica 

 ortogonal; 

 vistas múltiplas (ortográficas); 

 axonométricas (isométrica). 

 Oblíqua. 

 

Desenho arquitetônico (NBR 6492) 

 Conceitos preliminares para elaboração de plantas e elevações. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório*  
80 Total  80 Horas-aula 

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso. 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

 
  

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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I.15 REPRESENTAÇÃO DIGITAL DE PROJETOS DE INTERIORES I 

Função: Representação e Concepção do Projeto 

Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  

Elaborar e desenvolver projetos e respectivos detalhamentos utilizando aplicativos informatizados 

Atribuições Empreendedoras 

Buscar novas oportunidades para atuação no setor de Design de Interiores. 

Explorar novos nichos ou tendências aplicadas ao setor de Design de Interiores. 

Problematizar situações e identificar necessidades que geram demandas mais adequadas as demandas 

e inovadoras. 

Valores e Atitudes 

Agir com ética. 

Manter-se atualizado e informado. 

Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Solucionar problemas. 

Competências Habilidades 

1. Elaborar desenhos técnicos utilizando os 

materiais, instrumentos e os conceitos de 

geometria aplicada. 

  

2. Interpretar normas e convenções para 

elaboração de desenho técnico. 

  

3. Representar desenhos em vistas e em 

perspectivas. 

  

4. Representar projetos arquitetônicos utilizando 

conceitos da geometria. 

1.1 Utilizar conceitos, materiais e instrumentos do 

desenho técnico. 

 

 

2.1 Aplicar normas e convenções de desenho técnico. 

 

 

3.1 Desenhar objetos em vistas e em perspectivas. 

 

 

4.1 Aplicar técnicas para representação de projetos 

arquitetônicos. 

Orientações 

As aulas deverão ser desenvolvidas no Laboratório de Desenho e Projetos (Pranchetário), com os 

instrumentos de desenho e/ou ferramentas computacionais. 

Bases Tecnológicas 

 

Processamento de texto 

 Manipulação de arquivos 

 Formatação  

 fonte;  

 parágrafo;  

 página; 

 estilos. 

 Inserção  

 páginas; 

 tabelas; 

 ilustrações;  

 links; 

 comentários; 

 cabeçalho e rodapé. 

 Referências  

 sumário,  

 notas,  
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 citações,  

 bibliografia,  

 legenda,  

 índice. 

Criação e edição de planilha eletrônica: 

 Manipulação de arquivos 

 Formatação de células: 

 número; 

 alinhamento; 

 fonte; 

 borda; 

 preenchimento; 

 proteção. 

 Configuração de página  

 margens; 

 cabeçalho;  

 rodapé; 

 planilha. 

 Inserção básica  

 tabela; 

 ilustração; 

 gráficos. 

 Aplicação de Fórmulas (operações básicas) 

 

Criação e edição de apresentação eletrônica 

 Manipulação de arquivos 

 Formatação  

 slide; 

 texto; 

 parágrafo;  

 desenho. 

 Inserção básica  

 tabela; 

 imagens; 

 ilustrações; 

 mídia. 

 Transições 

 Animações 

 Apresentação de slides. 

 

Desenho auxiliado por computador 

 Sistema de coordenadas cartesianas 

 Funções do mouse e teclado 

 Manipulação de arquivos 

 Formatação  

 unidades; 

 ponto; 

 texto; 

 limites; 

 cotas. 

 Métodos de seleção de entidades 

 Comandos de precisão 
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 Comandos de visualização 

 Comandos de medição 

 Criação  

 desenho; 

 hachuras; 

 blocos. 

 Edição  

 modificação. 

 Organização  

 camadas. 

 Cotagem  

 Dimensionamento. 

 Impressão; 

 Representação digital de projetos de Design de Interiores. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 

Laboratório*  
80 Total  80 Horas-aula 

Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso. 

Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 

curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 

http://www.cpscetec.com.br/crt/
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CAPÍTULO 7  INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 

 

" Vide o Site do Gfac": http://www.cpscetec.com.br/gfac/ADM/index.php 

 

 

 

http://www.cpscetec.com.br/gfac/ADM/index.php
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CAPÍTULO 8  PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

 

" Vide o Site do Gfac": http://www.cpscetec.com.br/gfac/ADM/index.php 

  

http://www.cpscetec.com.br/gfac/ADM/index.php
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ANEXO                                     SUGESTÃO METODOLÓGICA 

 
 
 

RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: ___________________________ 
 
 

TÍTULO: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Professor (es): _____________________________ 

Componente Curricular: _____________________ 

Grupo ______________ 

Nome (s): __________________________      Número (s): ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ___ / ___ / ______ 

Etec ______________________________  
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1. INTRODUÇÃO 

Dar um título ao texto, considerando teorias encontradas em livros técnicos / artigos / normas. 

Escrever sobre o tema proposto. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

Descrever, em tópicos, os objetivos da aula/experimento em questão. 

 

 

 

3. EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS / SOFTWARES 

Citar e descrever os equipamentos, acessórios e softwares (citar outros, se necessário) 

utilizados. 

 

 

 

4. PROCEDIMENTOS / ATIVIDADES / PROCESSOS  

Descrever os procedimentos / atividades / processos utilizados para a execução da proposta. 

 

 

5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS / ANÁLISE 

Apresentar e analisar os resultados obtidos, considerando os procedimentos executados. 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inserir as conclusões do aluno / da equipe, a partir da proposição dos objetivos traçados 

inicialmente e dos resultados obtidos a posteriori. 

 
 

 

 

 


