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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.

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES:Atender as solicitações de desenhos. nterpretar documentos de apoio, tais como croquis
e normas técnicas. Observar as características técnicas de desenhos. Esboçar desenhos. ÁREA DE ATIVIDADES: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. Definir prioridades conforme cronograma.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 realização do desenho. H –
TRABALHAR COM SEGURANÇA.Cumprir as normas de segurança.Utilizar equipamento de proteção individual.Identificar condições
inseguras.Organizar local de trabalho.I – ORGANIZAR POSTO DE TRABALHO DE DESENHOVerificar condições ergonômicas do
posto de trabalho de desenho.Inspecionar equipamentos de trabalho.Manter ordenado o posto de trabalho.J – INTERPRETAR
SOLICITAÇÕES DE DESENHOS Reunir informações pertinentes ao desenho.Relacionar informações obtidas.Consultar revistas e
catálogos de atualização de materiais, equipamentos e ferramentas.K – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAISTrabalhar em
equipe.Atualizar-se em novas tecnologias.Atentar para a exatidão
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENHO DE MODA I - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. 1. Construir repertório de informações visuais e linguagem

pessoal de expressão de modo a transmitir sentimentos e
sensações.

1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações visuais. 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo humano
real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

2. 2. Desenvolver características próprias ao desenhar e
demonstrar domínio de técnicas e procedimentos
expressivos.

1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de expressão,
transmitindo sentimentos e sensações.

2. 2. Noções de desenho cego, desenho de mão esquerda e
desenho do espaço negativo

2.2 2.1. Executar croquis à mão livre. 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou lápis de
cor aplicado ao desenho de moda.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENHO DE MODA I - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 2. 2. Noções de desenho cego, desenho de mão
esquerda e desenho do espaço negativo

➢ Início do semestre letivo: recepção dos novos
alunos,apresentação do curso, componente curricular,
bases tecnológicas, competências, habilidades, contrato
pedagógico, metodologia de avaliação, cronograma e lista
de materiais

23/07 a 27/07

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ avaliação diagnóstica
30/07 a 03/08

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre. ➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica do corpo humano por meio do
estudo de proporções – feminino (frente) Acompanhamento
e verificação da execução dos exercícios de cada
aluno.Recuperação contínua por meio de estudo
individualizado com revisão das técnicas abordadas,
pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios de acordo
com a correção,feedback e necessidade de cada aluno.
Materiais: lápis sketch, lápis grafite, sulfite, borracha e
apostila.

06/08 a 10/08

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre. ➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica do corpo humano por meio do
estudo de proporções – masculino (frente)
Acompanhamento e verificação da execução dos
exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por meio
de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback e necessidade de
cada aluno. Materiais: lápis sketch, lápis grafite, sulfite,
borracha e apostila.

13/08 a 17/08

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre. ➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica do corpo humano por meio do
estudo de proporções – feminino e masculino (costas)
Acompanhamento e verificação da execução dos
exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por meio
de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback e necessidade de
cada aluno. Materiais: lápis sketch, lápis grafite, sulfite,
borracha e apostila.

20/08 a 24/08



➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica do corpo humano por meio do
estudo do corpo estilizado de moda - Alongamento de
pernas (tema moda praia). Técnica básica de pintura com
lápis de cor e caneta nanquim. Acompanhamento e
verificação da execução dos exercícios de cada
aluno.Recuperação contínua por meio de estudo
individualizado com revisão das técnicas abordadas,
pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios de acordo
com a correção,feedback e necessidade de cada aluno.
Materiais: lápis sketch, lápis grafite, sulfite, borracha e
apostila.

27/08 a 31/08

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ Representação gráfica do corpo humano por meio do
estudo de desenho estlizado de moda (criação de estilo).
Técnicas de pintura básica. Decodificação de imagem
fotográfica. Acompanhamento e verificação da execução
dos exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por
meio de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback necessidade de cada
aluno. Materiais: lápis sketch, lápis grafite, sulfite,
borracha,lápis de cor, caneta nanquim e apostila.

03/09 a 06/09

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica do corpo humano por meio do
estudo de proporções – variações do tipo físico (gestante,
plus size e infantil). Acompanhamento e verificação da
execução dos exercícios de cada aluno.Recuperação
contínua por meio de estudo individualizado com revisão
das técnicas abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer
dos exercícios de acordo com a correção,feedback e
necessidade de cada aluno. Materiais: lápis sketch, lápis
grafite, sulfite, borracha e apostila.

10/09 a 14/09

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 2. 2. Noções de desenho cego, desenho de mão
esquerda e desenho do espaço negativo

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ Entrega e análise de portifólio

17/09 a 21/09

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica do corpo humano por meio do
estudo de poses (decodificação de imagem fotográfica,
boneco articulado e modelo vivo). Acompanhamento e
verificação da execução dos exercícios de cada
aluno.Recuperação contínua por meio de estudo
individualizado com revisão das técnicas abordadas,
pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios de acordo
com a correção,feedback e necessidade de cada aluno.
Materiais: lápis sketch, lápis grafite, sulfite, borracha e
apostila.

24/09 a 28/09

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica e estudo de mãos, pés e
calçados.Acompanhamento e verificação da execução dos
exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por meio
de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback e necessidade de
cada aluno. Materiais: lápis sketch, lápis grafite, sulfite,
borracha e apostila.

01/10 a 05/10



➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica e estudo de mãos, pés e
calçados.Acompanhamento e verificação da execução dos
exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por meio
de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback e necessidade de
cada aluno. Materiais: lápis sketch, lápis grafite, sulfite,
borracha e apostila.

08/10 a 11/10

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica e estudo do corpo - rosto e
cabelos (decodificação de imagem fotográfica)
.Acompanhamento e verificação da execução dos
exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por meio
de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback e necessidade de
cada aluno. Materiais: lápis sketch, lápis grafite, lápis de
cor, caneta nanquim, sulfite, borracha e apostila.

16/10 a 19/10

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ Representação gráfica e estudo do corpo - rosto e
cabelos (decodificação de imagem
fotográfica).Acompanhamento e verificação da execução
dos exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por
meio de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback e necessidade de
cada aluno. Materiais: lápis sketch, lápis grafite, lápis de
cor, caneta nanquim, sulfite, borracha e apostila.

22/10 a 27/10

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ SEMANA TECNOLÓGICA

29/10 a 01/11

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ Representação gráfica e estudo do corpo - rosto e
cabelos (decodificação de imagem fotográfica)
.Acompanhamento e verificação da execução dos
exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por meio
de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback e necessidade de
cada aluno. Materiais: lápis sketch, lápis grafite, lápis de
cor e caneta nanquim, sulfite, borracha e apostila.

05/11 a 10/11

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ Representação gráfica de croqui de moda - look
inverno e verão (estudo de estampas, caimento de tecidos
e técnicas de pintura luz e sombra) .Acompanhamento e
verificação da execução dos exercícios de cada
aluno.Recuperação contínua por meio de estudo
individualizado com revisão das técnicas abordadas,
pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios de acordo
com a correção,feedback e necessidade de cada
aluno.Materiais: caneta nanquim, lápis de cor, lápis sketch,
lápis grafite, sulfite, borracha e apostila.

12/11 a 14/11



➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ Representação gráfica de croqui de moda - mini
coleção temática (estudo de estampas, caimento de
tecidos e técnicas de pintura luz e sombra)
.Acompanhamento e verificação da execução dos
exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por meio
de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback e necessidade de
cada aluno.Materiais: caneta nanquim, lápis de cor, lápis
sketch, lápis grafite, sulfite, borracha e apostila.

21/11 a 23/11

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ Representação gráfica de croqui de moda - mini
coleção temática (estudo de estampas, caimento de
tecidos e técnicas de pintura luz e sombra)
.Acompanhamento e verificação da execução dos
exercícios de cada aluno.Recuperação contínua por meio
de estudo individualizado com revisão das técnicas
abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos exercícios
de acordo com a correção,feedback e necessidade de
cada aluno.Materiais: caneta nanquim, lápis de cor, lápis
sketch, lápis grafite, sulfite, borracha e apostila. Semana de
apresentação de tcc

26/11 a 30/11

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ Semana de entrega e análise de portifólios

03/12 a 07/12

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ Encerramento de semestre e feedback

10/12 a 14/12

➢ 1.1 1.1. Utilizar repertório próprio de informações
visuais.

➢ 1.2 1.2. Registrar e utilizar linguagem pessoal de
expressão, transmitindo sentimentos e sensações.

➢ 2.2 2.1. Executar croquis à mão livre.

➢ 2.3 2.2. Utilizar tratamento plástico com grafite e/ ou
lápis de cor aplicado ao desenho de moda.

➢ 1. 1. Fundamentos da representação gráfica: corpo
humano real; proporções do corpo humano; corpo humano
estilizado, de acordo com a linguagem da moda

➢ 3. 3. Princípios do desenho de observação de peças do
vestuário: caimento de tecidos; texturas de tecidos;
estampas de tecidos; aviamentos

➢ Encerramento de semestre, feedback e entrega de
menções

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

Componente Curricular: DESENHO DE MODA I - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. 1. Construir repertório de informações
visuais e linguagem pessoal de expressão de
modo a transmitir sentimentos e sensações.

➢ Representação gráfica do corpo humano real
masculino e feminino, através do estudo de
proporção - frontal (feminino).Representação
gráfica do corpo humano real masculino e
feminino, através do estudo de proporção -
frontal (masculino).Representação gráfica do
corpo humano real masculino e feminino, através
do estudo de proporção - costas (feminino e
masculino).Representação gráfica do corpo
humano real, através do estudo de proporção -
variações do tipo físico (GG, gestante e
infantil).Representação gráfica do corpo humano
por meio do desenho estilizado de moda.
Alongamento das pernas e criação de estilo.
Técnica básica de pintura de pele com lápis de
cor (estudo de volume) e caneta nanquim.
Técnica de vestir a figura (moda praia).

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.2- Uso de materiais e técnicas de
maneira adequada e criativa.3- Leitura de livros
e fontes de pesquisa auxiliares à aula.4-
Iniciativa, participação, interesse,cooperação e
organização pessoal durante a aula.5-
Pontualidade.

➢  1 -  I n o v a ç ã o  n a  e l a b o r a ç ã o  d o
desenho/pintura. Apresentação de trabalho sem
sujeira e com bom acabamento.2- Escolha e
adequação de materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
criativa das técnicas.3-Demonstração de
aprofundamento teórico na aplicação de
t é c n i c a s  d e  d e s e n h o  e  p i n t u r a . 4 -
Questionamentos e comentários sobre assuntos
e técnicas de pintura e desenho.Materiais
organizados.Auxílio na organização da sala.5-
Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício

➢ 2. 2. Desenvolver características próprias ao
desenhar e demonstrar domínio de técnicas e
procedimentos expressivos.

➢ Representação gráfica de pés, mãos e
c a l ç a d o s  n o  d e s e n h o  e s t i l i z a d o  d e
moda.Representação gráfica de rostos e cabelos
no desenho estilizado de moda.Criação de estilo.
Estrutura e Técnica básica de pintura de cabelos
e rosto com lápis de cor (estudo de volume) e
caneta nanquim.Representação gráfica através
da observação e estudo do caimento e
estamparia de tecidos em figura de moda
vestida. Desenho do corpo em poses com auxílio
de boneco articulado. Estudo de luz e sombra
com lápis 6B (monocromia).Desenho de croqui
de moda. Criação de look inverno e verão a partir
das peças básicas do vestuário. Usando cores
quentes e fr ias.Croqui de moda usando
decodificação imagem fotográfica de referência.
Estudo de poses

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.2- Uso de materiais e técnicas de
maneira adequada e criativa.3- Leitura de livros
e fontes de pesquisa auxiliares à aula.4-
Iniciativa, participação, interesse,cooperação e
organização pessoal durante a aula.5-
Pontualidade.

➢  1 -  I n o v a ç ã o  n a  e l a b o r a ç ã o  d o
desenho/pintura. Apresentação de trabalho sem
sujeira e com bom acabamento.2- Escolha e
adequação de materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
criativa das técnicas.3-Demonstração de
aprofundamento teórico na aplicação de
t é c n i c a s  d e  d e s e n h o  e  p i n t u r a . 4 -
Questionamentos e comentários sobre assuntos
e técnicas de pintura e desenho.Materiais
organizados.Auxílio na organização da sala.5-
Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENHO DE MODA I - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

JULHO
R e c e p ç ã o  a o s  a l u n o s ,
Apresentação do curso e
componentes curriculares

Avaliação diagnóstica Elaboração de PTD Reuniões de planejamento, de
curso e pedagógica

AGOSTO Feedback dos exercícios e
desempenho durante as aulas

Levantamento e instruções aos
alunos com progressão parcial
Levantamento de dados para
r e v i s ã o  d e  c o n t e ú d o s  e
recuperação contínua

Atividades segundo resultado
da avaliação diagnóstica

SETEMBRO

Feedback dos exercícios e
desempenho durante as aulas
Auto avaliação e avaliação da
aula/ docente

Levantamento de dados para
r e v i s ã o  d e  c o n t e ú d o s  e
recuperação contínua

Análise e correção de atividades Reunião de curso

OUTUBRO Feedback dos exercícios e
desempenho durante as aulas

Feedback dos exercícios e
desempenho durante as aulas

Revisão do cronograma para
p o s s í v e i s  a j u s t e s
(replanejamento de aulas)

conselho de classe

NOVEMBRO Feedback dos exercícios e
desempenho durante as aulas

Levantamento de dados para
r e v i s ã o  d e  c o n t e ú d o s  e
recuperação contínua

reunião de curso

DEZEMBRO

Feedback dos exercícios e
desempenho durante as aulas
Auto avaliação e avaliação da
aula/ docente

Levantamento de dados para
r e v i s ã o  d e  c o n t e ú d o s  e
r e c u p e r a ç ã o  c o n t í n u a
Levantamento e instruções aos
alunos com progressão parcial

Análise e correção de atividades
Revisão do PTD para possíveis
ajustes e aplicação em futuras
aulas

Conselho de classe
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
pasta portifólio A3, Folhas de papel sulfite A3, lápis HB e 6B, lápis de cor, borracha, cola, tesoura, apontador, lapiseira 0,5 ou 0,7,
caneta nanquim, apostila, lápis sketch apagável, revistas para pesquisa de imagens e equipamento multimídia.

DERDYK, Edith. O desenho da figura humana. Scipione. São Paulo, SP.1989.

EDWARDS, B. Desenhando com o lado direito do cérebro. Rio de Janeiro: Ediouro, 1984.

CHIDY, Wayne. 1000 Poses em Ilustraciónde Moda. Editora Maomao, 2010.

WONG, Wucius. Princípios da Forma e Desenho. Martins Fontes, 1993.

SAUSMAREZ, Maurice de. Desenho Básico: as dinâmicas da forma visual. Lisboa: Presença, 1986.

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

YOUNG, Cliff. Drawing Drapery from head to toe. New York: Dover Publication, 2008.

JONES, Sue Jenkn. Fashion Design – Manual do Estilista. São Paulo: Cosac e Naify, 2005.

FRENCH, Viola. How to draw and paint Today´s Fashions. Published by Walter Foster. U.S.A.

FERNÁNDEZ, Angel Gabriel Matín Roig. Desenho para Designers. Lisboa: Ed. Estampa, 2007

EMBACHER, Airton. Moda e Identidade: A construção de um estilo próprio. São Paulo: Ed.

DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho. Scipione. São Paulo, SP. 1989.

PARRAMÓN, J.M. Como desenhar. Presença. Lisboa, 1992.

DERDYK, Edith. O desenho da figura humana. Scipione. São Paulo, SP.1989.

HARNEST, Sepp. Aprenda a fazer esboços, croquis e desenhos. Tecnoprint. Rio, RJ.

STECK José. Como dar movimentos aos desenhos. Tecnoprint. Rio, RJ.

DERDYR, Edith. Formas de Pensar o Desenho: Desenvolvimento do Grafismo Infantil. SãoPaulo: SENAC, 1989.

OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processo de Criação. Petrópolis: Vozes, 1987.

EDWARDS, B. Desenhando com o lado direito do cérebro. Rio de Janeiro: Ediouro, 1984.

MANDEL Rachel. Como desenhar modas. Rio de Janeiro, Ediouro. 1985.

PARRAMON, José Maria. Como dibujar la figura humana. Barcelona: 1979.

PARRAMON, José Maria. El autoretrato. Barcelona: 1979.

CASSIN-SCOTT, Jack. Ilustrated Encyclopedia of Costume and Fashion

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

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua por meio de estudo individualizado com revisão das técnicas abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos
exercícios de acordo com a correção, feedback e necessidade de cada aluno.

IX – Identificação:
Nome do Professor: LUCIANA BARROS DE OLIVEIRA

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


