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

 
1ª SÉRIE – Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE CONFECÇÃO 
 
O AUXILIAR DE CONFECÇÃO é o profissional que utiliza as normas e especificações técnicas de 
moda e confecção para interpretar, executar desenhos, diagramas e moldes de bases de peças 
do vestuário. Auxilia nas tarefas de preparação do molde, corte de matéria-prima e confecção do 
protótipo de vestuário utilizando como referenciais os contextos histórico, econômico e social. 
 
ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES 

 atender às solicitações de desenhos. 

 interpretar documentos de apoio, como croquis e normas técnicas. 

 observar as características técnicas de desenhos. 

 esboçar desenhos. 

 identificar materiais necessários para a execução de protótipo. 

 selecionar máquinas de costura para o desenvolvimento do protótipo. 

 elaborar moldes para a execução do projeto básico. 
 
ÁREA DE ATIVIDADES 
 
A – CONFECCIONAR MOLDES PARA ROUPAS 

 codificar moldes. 

 marcar referências em moldes. 

 interpretar modelos e desenhos de roupas. 

 elaborar tabelas de medidas de roupas. 
 

B – PESQUISAR O MERCADO DE VESTUÁRIO 

 identificar as tendências da moda. 

 identificar materiais. 
 

C – DESENHAR PLANOS E DETALHES DO PROJETO 

 traçar linhas auxiliares de construção. 

 construir o desenho. 

 receber aprovação do solicitante. 
 
D – PROGRAMAR AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO DESENHO 

 observar características técnicas do desenho. 

 esboçar o desenho. 

 definir formato e escala. 

 definir sistemas de representação do desenho. 
 

E – ANALISAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS 

 interpretar documentos de apoio (croquis, normas). 

 especificar suporte para realização do desenho no papel ou no computador. 

 propor ao solicitante alternativa para a execução do desenho. 

 estimar tempo para a execução do desenho. 
 
F – MODELAR PEÇAS DE ROUPAS 
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 verificar características dos tecidos (textura, dimensões, elasticidade, etc.). 

 selecionar papéis para moldes. 

 mensurar com exatidão. 

 transpor moldes para o papel. 

 recortar moldes. 

 atribuir dimensões aos moldes. 

 riscar dimensões dos moldes. 

 conferir modelagem. 

 construir moldes em tamanhos diferentes. 
 
G – PREPARAR PEÇAS PARA COSTURA 

 transpor modelagem para os tecidos. 

 encaixar peças do molde do protótipo. 

 traçar riscos de corte de protótipo. 

 posicionar pontos de marcação de peças (piques). 

 identificar partes e tamanhos das peças. 
 
H – TRABALHAR COM SEGURANÇA 

 cumprir as normas de segurança. 

 utilizar equipamentos de proteção individual. 

 identificar condições inseguras. 
 
I – ORGANIZAR POSTO DE TRABALHO DE DESENHO 

 verificar condições ergonômicas do posto de trabalho de desenho. 

 nspecionar equipamentos de trabalho. 

 manter em ordem o posto de trabalho. 
 
J – ANALISAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS 

 reunir informações pertinentes ao desenho. 

 relacionar informações obtidas. 

 consultar revistas e catálogos de atualização de materiais e equipamentos e 
ferramentas. 

 
K – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

 trabalhar em equipe. 

 manter-se atualizado com as novas tecnologias. 

 operar aplicativos de informática. 

 
 
 



 

________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico – Cetec 

 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016  

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:   Aplicativos Informatizados em Design de Moda                                                                                      Série:1ª 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

1. Identificar os equipamentos e 
ferramentas informatizadas e sua aplicação 
no cotidiano do Design de Moda. 
2. Identificar as especificidades de cada 
software gráfico para o Design de Moda, 
utilizando suas ferramentas na 
representação técnica de peças do 
vestuário. 
3. Elaborar representações de painéis de 
inspiração, (imagens alusivas ao tema), 
cartela de cores, cartela de tecidos e 
cartela de estampas, bordados e 
aviamentos, utilizando recursos 
informatizados. 

1.1 
 
 
2.1 
 
 
2.2 
 
2.3 
 
3.1 
 
 
 
3.2 

1.1. Utilizar equipamentos e ferramentas 
informatizadas para execução de textos e 
pesquisas. 
2.1. Utilizar as ferramentas e atalhos dos 
softwares gráficos para representação 
do desenho de moda. 
2.2. Produzir desenhos de manequim e peças do 
vestuário em desenho vetorial. 
2.3. Utilizar ferramentas de captação, digitalização 
e tratamento de imagens. 
3.1. Realizar representação gráfica digital de 
texturas de tecidos e aviamentos em peças do 
vestuário. 
 
3.2. Realizar representação  gráfica digital de 
croquis e composições de figurinos em 
manequins. 
 

 
 
 
 
 

 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 

1. Introdução à Informática: hardware; 

software;periféricos;editor de texto; 

Internet 
2. Definição de formatos de imagens e tipos 
de softwares: 

programas de edição de bitmaps 

(Photoshop); programas de edição 
vetorial (Corel Draw e/ ou Ilustrator) 
3. Procedimentos para uso de 
ferramentas e funções dos softwares: 

operacionalidade, recursos e atalhos dos 

programas; programas de edição 

de bitmaps (Photoshop); programas de 
edição vetorial (Corel Draw e/ ou 
Ilustrador) 
4. Técnicas de desenho vetorial para criação 

de croquis: feminino; masculino; infantil 
5. Ferramentas de diagramação: 

montagem de cartela de tecidos e 

estampas; montagem de cartela 

de cores; montagem de cartela 
de aviamentos e bordados; 

montagem de painéis de inspiração 
6. Técnicas de pintura sombreamento; 

degrade;lavagens;transparência; 
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7 
 
8 
 
 
9 

textura 
7. Técnicas de criação do Raport: 

movimentos do Raport 
8. Técnicas de composição 

para estamparia digital: sistemas de cor 
(PANTONE E CMYC) 
9. Técnicas de separação de cor, separação 
de cor informatizada e acabamentos (Corel 
Draw/ Photoshop) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design de Moda                                                                             Série:1ª 
                                                                    

Habilidade 
 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

1, 2. 

1.Introdução à Informática: 

hardware, software, 
periférico editor de texto e 
internet. Competências: 1;2; 

 Apresentação pessoal, apresentação do 
conteúdo e métodos de avaliação. Aula 
expositiva com introdução a informática. O que 
é hardware, software e periférico? O que é 
aplicativos informatizados. 

 
 

11 / 02 a 12 /02 

1, 2. 

2. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de 
softwares: a) Programas de 
Edição de Bitmaps 
(Photoshop). Competências: 
1; 2;  

 

Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 

Aula expositiva: Apresentação da interface do 
software Corel Draw, primeiras ferramentas. 
Transformações de objetos: rotação, 
dimensionamento, espelhamento e cópia; 
Círculo, quadrado, cor, etc. Abrindo um arquivo; 
Salvando um arquivo (extensões: cdr e .jpg;); 
Criando um arquivo novo; Finalizando o 
programa. (Ferramenta de zoom e Ferramenta 
navegador). Bloqueando e desbloqueando 
objetos. 
 
Aula explicativa para sanar dúvidas levantadas 
em análise diagnóstica. 
 
Aula prática: reproduzir um vetor conforme 
imagem em bitmap com figuras geométricas. 

 
 

15 / 02 a 19 /02 
22 / 02 a 26 /02 
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1, 2. 

2. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de 
softwares: a) Programas de 
Edição de Bitmaps 
(Photoshop). Competências: 
1; 2;  

Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 

Atividade técnica: produzir um desenho técnico 
com figuras geométricas. (Calça e/ou saia) 

 
 
 

29 / 02 a 04 /03 

 

1, 2. 

2. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de 
softwares: a) Programas de 
Edição de Bitmaps 
(Photoshop). Competências: 
1; 2;  

 

Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas;  

Atividade prática/técnica: produzir um desenho 
técnico com figuras geométricas. (saia e 
camiseta) 

 
 
 
 
 

07 / 03 a 11 /03 
14 / 03 a 18 /03 
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1,2 e 3 

3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares: 
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas. 
Programas de edição de 
bitmaps (Photoshop), 
programas de edição 
vetorial(CorelDraw e/ou 
Illustrator). Competências: 1, 

2 e 3.  

 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Aula demonstrativa/expositiva e prática: 
Gerenciar e organizar elementos: Alinhando 
objetos; Distribuindo objetos; Ordenando 
objetos; Grupos; Agrupando objetos; 
Trabalhando dentro do grupo; Desagrupando 
objetos. 
 
Composição de imagens – painel de moda. 
 
Atividade técnica: produzir painéis de moda – 
silhueta, retangular e esfumado. 
 
Aula explicativa para sanar dúvidas levantadas 
em análise diagnóstica. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - produzir painéis de moda – 
silhueta, retangular e esfumado. Com outro 
prazo de entrega. 

 

 
 
 
 
 

21 / 03 a 25 /03 
 

28 / 03 a 01 /04 
Semana de provas 

 
04/ 04 a 08 /04 

 
 

 

1,2 e 3 

3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares: 
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas. 
Programas de edição de 
bitmaps (Photoshop), 
programas de edição 
vetorial(CorelDraw e/ou 
Illustrator). Competências: 1, 

2 e 3.  

Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Atividade técnica: Composição de imagens 
lookbook – recortes e acabamentos. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - Composição de imagens 
lookbook – recortes e acabamentos. Com outro 
prazo de entrega. 

 

 
 
 

11 / 04 a 15 /04 
12/04 – Entrega de notas  

 
18 / 04 a 20 /04 
25 / 04 a 29 /04 
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1,2 e 3. 

 

2. Definição de formatos de 
imagens e tipos de 
softwares: Programas de 
edição de bitmaps 
(Photoshop); programas de 
edição vetorial (CorelDraw e/ 
ou Illustrator) 
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares:  
- operacionalidade, recursos 
e atalhos dos programas; 
- programas de edição de 
bitmaps (Photoshop); 
- programas de edição 
vetorial (CorelDraw e/ou 
Illustrator) 
4.Técnicas de desenho 
vetorial para criação de 
croquis: feminino 
masculino e infantil. 
Competências: 1,2 e 3  

 
 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Aula expositiva: Ferramenta bezier e forma. 
 
Atividade técnica: Vetorização de um croqui de 
moda frente e costas masculino, feminino e 
infantil) 

 
Aula explicativa para sanar dúvidas levantadas 
em análise diagnóstica. 

 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - Vetorização de um croqui de 
moda frente e costas masculino, feminino e 
infantil). Com outra data de entrega. 

 

 
 
 
 
 
 
 

02 / 05 a 06 /05 
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1,2 e 3. 

 

2. Definição de formatos de 
imagens e tipos de 
softwares: Programas de 
edição de bitmaps 
(Photoshop); programas de 
edição vetorial (CorelDraw e/ 
ou Illustrator) 
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares:  
- operacionalidade, recursos 
e atalhos dos programas; 
- programas de edição de 
bitmaps (Photoshop); 
- programas de edição 
vetorial (CorelDraw e/ou 
Illustrator) 
4.Técnicas de desenho 
vetorial para criação de 
croquis: feminino 
masculino e infantil. 
Competências: 1,2 e 3  

 
 
 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Atividade técnica: Vetorização de um croqui de 
moda frente masculino. 

 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - Vetorização de um croqui de 
moda frente e costas masculino, feminino e 
infantil). Com outra data de entrega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

09 / 05 a 13 /05 
16 / 05 a 20 /05 
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1,2 e 3. 

 

2. Definição de formatos de 
imagens e tipos de 
softwares: Programas de 
edição de bitmaps 
(Photoshop); programas de 
edição vetorial (CorelDraw e/ 
ou Illustrator) 
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares:  
- operacionalidade, recursos 
e atalhos dos programas; 
- programas de edição de 
bitmaps (Photoshop); 
- programas de edição 
vetorial (CorelDraw e/ou 
Illustrator) 
4.Técnicas de desenho 
vetorial para criação de 
croquis: feminino 
masculino e infantil. 
Competências: 1,2 e 3  

 
 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Continuação – Atividade técnica: Vetorização 
de um croqui de moda frente infantil 

 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - Vetorização de um croqui de 
moda frente e costas masculino, feminino e 
infantil). Com outra data de entrega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 / 05 a 25 /05 
30 / 05 a 03 /06 
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1,2 e 3. 

 

2. Definição de formatos de 
imagens e tipos de 
softwares:  
programas de edição de 
bitmaps (Photoshop); 
programas de edição vetorial 
(Corel Draw e/ ou Ilustrator)  
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares:  
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas; 
programas de edição de 
bitmaps (Photoshop); 
programas de edição vetorial 
(Corel Draw e/ ou Ilustrador)  
5. Ferramentas de 
diagramação: - montagem de 
cartela de tecidos e 
estampas; montagem de 
cartela de cores e painel de 
inspiração. montagem de 
cartela de aviamentos e 
bordados; 
Competências: 1, 2, 3,4 

 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
 
 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Aula expositiva e argumentativa: Montagem de 
cartela de cores, tecidos, aviamentos e 
estampados. Ferramenta PowerClip 
 
Atividade técnica: produção de cartela de cor, 
tecido, estampado e aviamentos. 
 
Aula explicativa para sanar dúvidas levantadas 
em análise diagnóstica. 
 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes – produção de cartela de cor, 
tecido, estampado e aviamentos. Com outro 
prazo para entrega. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

06 / 06 a 10 /06 
 

13 / 06 a 17 /06 
Semana de provas 
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1,2 e 3. 

 

2. Definição de formatos de 
imagens e tipos de 
softwares:  
programas de edição de 
bitmaps (Photoshop); 
programas de edição vetorial 
(Corel Draw e/ ou Ilustrator)  
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares:  
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas; 
programas de edição de 
bitmaps (Photoshop); 
programas de edição vetorial 
(Corel Draw e/ ou Ilustrador)  
5. Ferramentas de 
diagramação: - montagem de 
cartela de tecidos e 
estampas; montagem de 
cartela de cores e painel de 
inspiração. montagem de 
cartela de aviamentos e 
bordados; 
Competências: 1, 2, 3,4 

 
 
 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Continuação – Atividade técnica: produção de 
cartela de cor, tecido, estampado e aviamentos. 
 
Entrega das atividades. 

 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes – produção de cartela de cor, 
tecido, estampado e aviamentos. Com outro 
prazo para entrega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 / 06 a 24 /06 
27 / 06 a 01 /07 

 
01/07 Entrega de notas 
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1,2 e 3 

2. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de 

softwares: a) Programas de 
Edição de Bitmaps 

(Photoshop). Competências: 
1, 2.  

 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Aula expositiva e prática com exercícios no 
software Photoshop: Abrindo um arquivo; 
Salvando um arquivo (extensões .psd; .cdr; 
.jpg; .gif; .tiff e .png); Criando um arquivo novo; 
Finalizando o programa. 
Utilização das ferramentas de organização da 
área de trabalho (Ferramenta de zoom e 
Ferramenta navegador). 
 
Exercício com camadas e ferramentas 
retângulo (figuras geométricas) 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes. Exercício com camadas e 
ferramentas retângulo (figuras geométricas) 
com outro prazo para entrega. 

 

 
 
 
 
 
 

18 / 07 a 22 /07 
25 / 07 a 29 /07 

 

1,2 e 3 

2. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de 

softwares: a) Programas de 
Edição de Bitmaps 

(Photoshop). Competências: 
1, 2.  

Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Aula demonstrativa apresentação das 
ferramentas de manipulação de imagens 
(limpeza, seleção, montagens, copiando e 
colando imagens e composição) 
 
Exercício prático – observação direta – 
manipulando imagens. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes. Exercício com camadas e 
ferramentas retângulo (figuras geométricas) 
com outro prazo para entrega. 

 

 
 
 

01/ 08 a 05 /08 
08 / 08 a 12 /08 
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1,2 e 3 

3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares:  
- operacionalidade, recursos 
e atalhos dos programas. 
Programas de edição de 
bitmaps (Photoshop), 
programas de edição 
vetorial(CorelDraw e/ou 
Illustrator). Competências: 1, 
2 e 3.  

 

 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Aula expositiva/técnica: Composição visual no 
Photoshop; organizar elementos: Alinhando 
objetos; Distribuindo imagens. Ordenando 
objetos; trabalhando com camadas.  
 
Composição de imagens – painel de moda. 
(simétrico e assimétrico) 
 
Atividade técnica: produzir um painel de moda 
simétrico e assimétrico. 
 
Tema: Do lixo ao luxo. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes – produzir um painel de moda 
simétrico e assimétrico. Com outro prazo para 
entrega. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 / 08 a 19 /08 
22 / 08 a 26 /08 

 

1,2 e 3 

3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares:  
- operacionalidade, recursos 
e atalhos dos programas. 
Programas de edição de 
bitmaps (Photoshop), 
programas de edição 
vetorial(CorelDraw e/ou 
Illustrator). Competências: 1, 
2 e 3.  

 

Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Continuação – Atividade técnica: produzir um 
painel de moda simétrico e assimétrico. 
 
Tema: Do lixo ao luxo. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes – produzir um painel de moda 
simétrico e assimétrico. Com outro prazo para 
entrega. 

 
 
 
 

29 / 08 a 02 /09 
05 / 09 a 09 /09 
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1,2 e 3 

2. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de 
softwares: (2) 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps 
b) Programas de Edição 
Vetorial 
c)  Programas de Editoração 
Eletrônica  
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares: 
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas (2) 
4. Técnicas de fusão de 
imagens (3) 
6. Técnicas de pintura e 
ilustração digital: 
sombreamento; degradê; 
lavagens; transparência; 
textura; Competências: 1, 2, 
3 e 4. 

 
 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Aula demonstrativa – observação direta: 
Técnicas de pintura. (Sombreado, degradê, 
lavagens, transparência e textura.) Utilizando o 
photoshop como ferramenta. 
 
Atividade técnica: produzir uma ilustração com 
cada técnica apresentada. Sombreado e 
degradê. 
 
Aula explicativa para sanar dúvidas levantadas 
em análise diagnóstica. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - produzir uma ilustração com 
cada técnica apresentada (sombreado, 
degradê, lavagens, transparência e textura). 
Com outro prazo para entrega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 / 09 a 16 /09 
 

19 / 09 a 23 /09 
Semana de provas 
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1,2 e 3 

2. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de 
softwares: (2) 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps 
b) Programas de Edição 
Vetorial 
c)  Programas de Editoração 
Eletrônica  
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares: 
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas (2) 
4. Técnicas de fusão de 
imagens (3) 
6. Técnicas de pintura e 
ilustração digital: 
sombreamento; degradê; 
lavagens; transparência; 
textura; Competências: 1, 2, 
3 e 4. 

 
 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Atividade prática – produção uma ilustração 
com cada técnica apresentada. (lavagens, 
transparência e textura.) Utilizando o photoshop 
como ferramenta. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - produzir uma ilustração com 
cada técnica apresentada (sombreado, 
degradê, lavagens, transparência e textura). 
Com outro prazo para entrega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 / 09 a 30 /09 
03 / 10 a 07 /10 

 
04/10 Entrega de notas 
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1,2 e 3 

2. Definição de Formatos de 

Imagens e tipos de 
softwares: (2) 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps 
b) Programas de Edição 
Vetorial 
c)  Programas de Editoração 
Eletrônica  
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares: 
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas (2) 
4. Técnicas de fusão de 
imagens (3) 
7. Técnicas de criação do 

Raport: movimentos do 
Raport 
Competências: 1, 2, 3 e 4. 
 

 
 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Aula de aplicação de técnicas para criação de 
rapport e tipos de rapport. Utilizando o 
photoshop como ferramenta. 
 
Atividade técnica: produzir um rapport direto 
com um módulo. Utilizando o photoshop como 
ferramenta. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - produzir um rapport direto com 
um módulo. Com outro prazo de entrega. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 / 10 a 14 /10 
17 / 10 a 21 /10 
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1,2 e 3 

2. Definição de Formatos de 

Imagens e tipos de 
softwares: (2) 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps 
b) Programas de Edição 
Vetorial 
c)  Programas de Editoração 
Eletrônica  
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares: 
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas (2) 
4. Técnicas de fusão de 
imagens (3) 
7. Técnicas de criação do 

Raport: movimentos do 
Raport 
Competências: 1, 2, 3 e 4. 
 

 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Continuação – Atividade técnica: produzir um 
rapport direto com um módulo. Utilizando o 
photoshop como ferramenta. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - produzir um rapport direto com 
um módulo. Com outro prazo de entrega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 / 10 a 28 /10 
03 / 11 a 04 /11 
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1,2 e 3 

2. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de 
softwares: (2) 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps 
b) Programas de Edição 
Vetorial 
c)  Programas de Editoração 
Eletrônica  
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares: 
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas (2) 
4. Técnicas de fusão de 
imagens (3) 
7. Técnicas de criação do 

Raport: movimentos do 
Raport 
8. Técnicas de composição 
para estamparia digital: 

sistemas de cor 
(PANTONE E CMYC) 
9. Técnicas de separação de 
cor, separação de cor 
informatizada e 
acabamentos. 
Competências: 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Aula expositiva com explicações específicas 
sobre composição de imagens para produção 
de rapport digital e apresentação de técnicas 
com separação de cor informatizada e 
acabamentos. Utilizando o photoshop como 
ferramenta. 
 
Atividade técnica: criação de estampa com 
separação de cores. 
 
Aula explicativa para sanar dúvidas levantadas 
em análise diagnóstica. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - criação de estampa com 
separação de cores. Com outro prazo para 
entrega. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

07 / 11 a 11 /11 
16 / 11 a 18 /11 
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1,2 e 3 

2. Definição de Formatos de 
Imagens e tipos de 
softwares: (2) 
a) Programas de Edição de 
Bitmaps 
b) Programas de Edição 
Vetorial 
c)  Programas de Editoração 
Eletrônica  
3. Procedimentos para uso 
de ferramentas e funções 
dos softwares: 
operacionalidade, recursos e 
atalhos dos programas (2) 
4. Técnicas de fusão de 
imagens (3) 
7. Técnicas de criação do 

Raport: movimentos do 
Raport 
8. Técnicas de composição 
para estamparia digital: 

sistemas de cor 
(PANTONE E CMYC) 
9. Técnicas de separação de 
cor, separação de cor 
informatizada e 
acabamentos. 
Competências: 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
Matemática 
Geometria e Medidas  

 Trigonometria no triângulo 
retângulo e no triângulo 
qualquer;  

 Geometria espacial: 
 Geometria de Posição; 
Sólidos geométricos. 
 
Inglês 

 Vocabulário técnico e 
expressões específicas; 

Continuação – Atividade técnica: criação de 
estampa com separação de cores. 
 
Recuperação contínua dos resultados 
insuficientes - criação de estampa com 
separação de cores. Com outro prazo para 
entrega. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 a 22/11 
Semana de provas 

 
21 / 11 a 25 /11 
28 / 11 a 02 /12 

 

  

 

Feedback e devolução de trabalhos. 

05/ 12 a 09 /12 
 

12/12 a 18 /12 
13 /12 Entrega de notas 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Aplicativos Informatizados em Design de Moda                                                                                           Série:1ª 
 

Competência 
 (por extenso) 

Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1. Identificar os equipamentos e 
ferramentas informatizadas e sua 
aplicação no cotidiano do Design de 
Moda. 
2. Identificar as especificidades de cada 
software gráfico para o Design de Moda, 
utilizando suas ferramentas na 
representação técnica de peças do 
vestuário. 
3. Elaborar representações de painéis 
de inspiração, (imagens alusivas ao 
tema), cartela de cores, cartela de 
tecidos e cartela de estampas, bordados 
e aviamentos, utilizando recursos 
informatizados. 
 
 

 
 
 

Exercícios práticos 
desenvolvidos em sala de aula.  
 
Apresentação de portfólio com 
exercícios de estudo de caso 
desenvolvidos em sala de aula. 
 
Pesquisa de imagens para 
utilização durante as aulas. 

Qualidade dos exercícios 
apresentados, considerando: precisão, 
clareza, criatividade, coesão, rapidez, 
criticidade e complexidade criados nos 
softwares ensinados. 
 
Participação durante a aula. 
 
Comprometimento com prazo de 
entrega dos trabalhos. 
 
Comportamento em sala considerando: 
assiduidade, respeito as orientações do 
professor e dos colegas. 
 
 

O aluno será capacitado a identificar 
os equipamentos e ferramentas 
informatizadas e sua aplicação no 
cotidiano de moda 
 
Será habilitado a desenvolver croquis 
de moda em imagens e vetores. 
 
Uso de termos e nomenclaturas 
corretas, bem como materiais que 
permitam a boa execução do exercício 
e aplicação correta e coerente de 
elementos visuais. 
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V – Plano de atividades docentes* 

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 

   
x x 

Março 

 
x x x x 

Abril 

 
x x 

 
x 

Maio x 
 

x 
  Junho 

 
x x 

  Julho x x x x x 

Agosto 

  
x 

 
x 

Setembro 

  
x 

  Outubro 

 
x x 

 
x 

Novembro x x x 
 

x 

Dezembro 

  
x 

 
x 

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Lousa, quadro, Flipchart ou Datashow e Laboratório de informática com os softwares CorelDraw e 
Photoshop. 
Folhas de sulfite A4, pasta para acondicionar os materiais (portfólio). 
 
Bibliografia: 
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop CS4: Classrrom in a book: Guia official de treinamento. 

Porto Alegre: Bookman, 2009.  

BAUER, Peter. Photoshop CS4 para Leigos. Alta Books.  

ANDRADE, Marcos Serafim de.  Adobe Photoshop CS4. São Paulo:  Senac. 

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop CS3. Porto Alegre: Artmed.  

MORAZ, Eduardo. Treinamento Prático em Corel Draw. Digerati Books 

NEGRINI, Fabiano. CorelDraw X3 - Básico e Detalhado. Visual Books 

ROMANATO, Daniella. Desenhando Moda com Coreldraw. Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 

VIEIRA, Anderson. Desenhando e Criando com Corel Draw 12 - Guia Prático e Visual. Alta Books  

ANDRADE, Maria Angela Serafim.  CorelDraw X4. São Paulo: Senac 

MORRIS, Bethan. Fashion Illustrator de moda. São Paulo; Cosac e Naify, 2007. 

MACCLELLAND, Deke, Photoshop 7: a bíblia. SP: Campus, 2002. 

TANAKA, Edson. Adobe Photoshop 7. São Paulo: Campus, 2002. 

FRAGA, Simone. Corel Draw 11: básico e detalhado. São Paulo: Visual Books, 2003. 
 

 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

 
 
 

 

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

A recuperação contínua será inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia em sala de aula 
decorrente da prova de avaliação diagnóstica de desempenho do aluno, constituindo intervenções 
imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas, deixando a figura do 
professor mais próxima do aluno com maior dificuldade de aprendizado. 

 

IX– Identificação: 

Nome do professor: Tânia Cristina do Ramo Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 
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X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:     

________________________________________ 

Data e assinatura do Coordenador Pedagógico    

 

 
XI – Replanejamento 

 
 
 
 
 

 


