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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.

➢ Atender as solicitações de desenhos

➢ Interpretar documentos de apoio, tais como croquis e normas técnicas.

➢ Observar as características técnicas de desenhos.

➢ Esboçar desenhos.

➢ Identificar materiais necessários para a execução de protótipo.

➢ A – CONFECCIONAR MOLDES PARA ROUPAS

➢ 1Interpretar modelos e desenhos de roupas.

➢ B – PESQUISAR O MERCADO DE VESTUÁRIO

➢ 1Identificar as tendências da moda.

➢ 1Identificar materiais.

➢ C – DESENHAR PLANOS E DETALHES DO PROJETO

➢ 1Construir o desenho.

➢ 1Receber aprovação do solicitante.

➢ D – PROGRAMAR AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO DESENHO

➢ 1Observar características técnicas do desenho.

➢ 1Esboçar o desenho.



➢ E – ANALISAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS

➢ 1Interpretar documentos de apoio (croquis, normas).

➢ computador.

➢ 1Propor ao solicitante alternativa para a execução do desenho.

➢ F – MODELAR PEÇAS DE ROUPAS

➢ 1Verificar características dos tecidos (textura, dimensões, elasticidade etc.).

➢ J – INTERPRETAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS

➢ 1Reunir informações pertinentes ao desenho.

➢ 1Relacionar informações obtidas.

➢ 1Consultar revistas e catálogos de atualização de materiais, equipamentos e ferramentas.

➢ K – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ 1Trabalhar em equipe.

➢ 1Atualizar-se em novas tecnologias.

➢ 1Atentar para a exatidão.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO I - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Construir alternativas que possibilitem o desenvolvimento

do projeto de produto de moda.
1.1 Selecionar e utilizar materiais para o desenvolvimento de

projeto de produto de moda.
1. Projeto de interferência no tecido com tintas: definição do

projeto e suas etapas; tipos:Tie Die; Shibori; Stencil;
carimbo com linóleo; etapas da confecção com tinta no
tecido de algodão cru ou tecido plano: preparação da tinta;
preparação do tecido; secagem

2. Identificar e selecionar técnicas de costura e bordado para
o desenvolvimento do projeto de produto de moda.

1.2 Desenvolver projetos de produto de moda adequados às
necessidades do cliente e do mercado.

2. Projeto de interferência no tecido com linha – tipos e
características de pontos de costura e bordado: oficina de
técnicas de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado; ponto
correntinho; ponto cruz; variações dos pontos básicos

3. Desenvolver técnicas de aproveitamento de retalhos para
o desenvolvimento do produto de moda.

2.1 Util izar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

3. Projeto de interferência no tecido com pedrarias: aplicação
de técnicas de bordado com pedrarias: canutilho; vidrilho;
lantejoulas; paetê; tipos de agulhas; tipos de linhas;
projeto para bordado com pedraria: definição do tema;
desenvolvimento do projeto bidimensional; preparação do
tecido; execução do projeto tridimensional

2.2 Aplicar técnicas de costura e bordado no desenvolvimento
do projeto do produto de moda.

4. Técnica de utilização de retalhos - características,
tratamento e aplicações:fuxico; franzidinho; patchwork

3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na criação do
produto de moda.

5. Projeto experimental de coleção coletiva masculina e
feminina: definição do tema; criação de uma peça do
vestuário para cada aluno, podendo ser parte superior ou
inferior do look; painel coletivo de inspiração; estudos dos
looks; escolha de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores coletiva;
desenvolvimento de modelagem de acordo com as bases
do vestuário construídas na disciplina de modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina Laboratório de
Costura I

3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento de retalhos no
desenvolvimento do projeto de produto.

6. Estudo de viabilidade de técnicas: bordado, pintura, e/ ou
pedrarias
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO I - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e bordado no
desenvolvimento do projeto do produto de moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento de retalhos no
desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido com tintas:
definição do projeto e suas etapas; tipos:Tie Die; Shibori;
Stencil; carimbo com linóleo; etapas da confecção com
tinta no tecido de algodão cru ou tecido plano: preparação
da tinta; preparação do tecido; secagem

➢ 2. Projeto de interferência no tecido com linha – tipos e
características de pontos de costura e bordado: oficina de
técnicas de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado; ponto
correntinho; ponto cruz; variações dos pontos básicos

➢ 3. Projeto de interferência no tecido com pedrarias:
aplicação de técnicas de bordado com pedrarias: canutilho;
vidrilho; lantejoulas; paetê; tipos de agulhas; tipos de
linhas; projeto para bordado com pedraria: definição do
tema; desenvolvimento do projeto bidimensional;
preparação do tecido; execução do projeto tridimensional

➢ 4. Técnica de utilização de retalhos - características,
tratamento e aplicações:fuxico; franzidinho; patchwork

➢ 5. Projeto experimental de coleção coletiva masculina e
feminina: definição do tema; criação de uma peça do
vestuário para cada aluno, podendo ser parte superior ou
inferior do look; painel coletivo de inspiração; estudos dos
looks; escolha de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores coletiva;
desenvolvimento de modelagem de acordo com as bases
do vestuário construídas na disciplina de modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina Laboratório de
Costura I

➢ 6. Estudo de viabilidade de técnicas: bordado, pintura,
e/ ou pedrarias

➢ Aula inaugural com apresentação do docente,
componente curricular com suas habilidades,
competências e bases tecnológicas.

23/07 a 27/07



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 4. Técnica de utilização de retalhos - características,
tratamento e aplicações:fuxico; franzidinho; patchwork

➢ Criação coletiva. Orientação sobre coleção de moda,
processos criativos e escolhas de materiais.

30/07 a 03/08

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 5. Projeto experimental de coleção coletiva masculina e
feminina: definição do tema; criação de uma peça do
vestuário para cada aluno, podendo ser parte superior ou
inferior do look; painel coletivo de inspiração; estudos dos
looks; escolha de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores coletiva;
desenvolvimento de modelagem de acordo com as bases
do vestuário construídas na disciplina de modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina Laboratório de
Costura I

➢ Criação coletiva: em grupo de 5 integrantes, os alunos
trabalharão com um papel base (sulfite branca ou marfim)
e executarão um look em manequim preto. 1° etapa:
divisão de grupos e escolha de materiais. 2° etapa: cada
grupo deverá elaborar 5 maquetes com opções de texturas
em papel (recortes, dobraduras, etc). 3° etapa: escolher as
texturas que melhor se adequam e executar um look no
manequim preto. 4° etapa: fotografar e expor.

06/08 a 07/09

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido com tintas:
definição do projeto e suas etapas; tipos:Tie Die; Shibori;
Stencil; carimbo com linóleo; etapas da confecção com
tinta no tecido de algodão cru ou tecido plano: preparação
da tinta; preparação do tecido; secagem

➢ Demonstração de técnicas de tingimento (tie-die,
shibori, carimbo) em tecido plano e malha. Cada aluno
deverá tingir 1 camiseta branca 100% algodão.

➢ Revisão do conteúdo anterior, abordando as técnicas
aprendidas e como foi o desenvolvimento das mesmas. 10/09 a 14/09

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 4. Técnica de utilização de retalhos - características,
tratamento e aplicações:fuxico; franzidinho; patchwork

➢ 5. Projeto experimental de coleção coletiva masculina e
feminina: definição do tema; criação de uma peça do
vestuário para cada aluno, podendo ser parte superior ou
inferior do look; painel coletivo de inspiração; estudos dos
looks; escolha de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores coletiva;
desenvolvimento de modelagem de acordo com as bases
do vestuário construídas na disciplina de modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina Laboratório de
Costura I

➢ Criação coletiva: em grupo de até 4 integrantes, os
alunos deverão criar um look utilizando o algodã-cru. 1°
etapa: divisão de grupos. 2° etapa: cada grupo deverá
elaborar 5 maquetes com opções de texturas em tecido e
aproveitamento de retalhos (pregas, pences, recortes,
sobreposições, dobraduras, franzidos, fuxicos, etc). 3°
etapa: escolher as texturas que melhor se adéquam e
executar um look no manequim preto. 4° etapa: fotografar e
expor.

➢ *02 e 03/10: Conselho de classe intermediário

17/09 a 19/10



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e bordado no
desenvolvimento do projeto do produto de moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 2. Projeto de interferência no tecido com linha – tipos e
características de pontos de costura e bordado: oficina de
técnicas de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado; ponto
correntinho; ponto cruz; variações dos pontos básicos

➢ 3. Projeto de interferência no tecido com pedrarias:
aplicação de técnicas de bordado com pedrarias: canutilho;
vidrilho; lantejoulas; paetê; tipos de agulhas; tipos de
linhas; projeto para bordado com pedraria: definição do
tema; desenvolvimento do projeto bidimensional;
preparação do tecido; execução do projeto tridimensional

➢ Aula prática de compartilhamento: cada grupo de 5
alunos deverá pesquisar 1 ponto de bordado e compartilhar
com os demais. Técnicas de bordados com materiais
variados.

➢ Demonstração de como se executa fuxico, franzido e
patchwork.

➢ Revisão de ocnteúdos anteriores, a fim de proporcionar
uma recuperação paralela.

22/10 a 26/10

➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e bordado no
desenvolvimento do projeto do produto de moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento de retalhos no
desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido com tintas:
definição do projeto e suas etapas; tipos:Tie Die; Shibori;
Stencil; carimbo com linóleo; etapas da confecção com
tinta no tecido de algodão cru ou tecido plano: preparação
da tinta; preparação do tecido; secagem

➢ 2. Projeto de interferência no tecido com linha – tipos e
características de pontos de costura e bordado: oficina de
técnicas de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado; ponto
correntinho; ponto cruz; variações dos pontos básicos

➢ 3. Projeto de interferência no tecido com pedrarias:
aplicação de técnicas de bordado com pedrarias: canutilho;
vidrilho; lantejoulas; paetê; tipos de agulhas; tipos de
linhas; projeto para bordado com pedraria: definição do
tema; desenvolvimento do projeto bidimensional;
preparação do tecido; execução do projeto tridimensional

➢ 4. Técnica de utilização de retalhos - características,
tratamento e aplicações:fuxico; franzidinho; patchwork

➢ 5. Projeto experimental de coleção coletiva masculina e
feminina: definição do tema; criação de uma peça do
vestuário para cada aluno, podendo ser parte superior ou
inferior do look; painel coletivo de inspiração; estudos dos
looks; escolha de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores coletiva;
desenvolvimento de modelagem de acordo com as bases
do vestuário construídas na disciplina de modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina Laboratório de
Costura I

➢ 6. Estudo de viabilidade de técnicas: bordado, pintura,
e/ ou pedrarias

➢ Participação em exposições, palestras e oficinas que
ocorrerão na Semana Tecnológica.

27/10 a 01/11



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e bordado no
desenvolvimento do projeto do produto de moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento de retalhos no
desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido com tintas:
definição do projeto e suas etapas; tipos:Tie Die; Shibori;
Stencil; carimbo com linóleo; etapas da confecção com
tinta no tecido de algodão cru ou tecido plano: preparação
da tinta; preparação do tecido; secagem

➢ 2. Projeto de interferência no tecido com linha – tipos e
características de pontos de costura e bordado: oficina de
técnicas de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado; ponto
correntinho; ponto cruz; variações dos pontos básicos

➢ 3. Projeto de interferência no tecido com pedrarias:
aplicação de técnicas de bordado com pedrarias: canutilho;
vidrilho; lantejoulas; paetê; tipos de agulhas; tipos de
linhas; projeto para bordado com pedraria: definição do
tema; desenvolvimento do projeto bidimensional;
preparação do tecido; execução do projeto tridimensional

➢ 4. Técnica de utilização de retalhos - características,
tratamento e aplicações:fuxico; franzidinho; patchwork

➢ 5. Projeto experimental de coleção coletiva masculina e
feminina: definição do tema; criação de uma peça do
vestuário para cada aluno, podendo ser parte superior ou
inferior do look; painel coletivo de inspiração; estudos dos
looks; escolha de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores coletiva;
desenvolvimento de modelagem de acordo com as bases
do vestuário construídas na disciplina de modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina Laboratório de
Costura I

➢ 6. Estudo de viabilidade de técnicas: bordado, pintura,
e/ ou pedrarias

➢ Projeto com interferências variadas. Em uma saia de
tule, os alunos deverão realizar interferências com matéria
prima variada, sendo o projeto todo com harmonia
monocromática.

05/11 a 30/11



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e bordado no
desenvolvimento do projeto do produto de moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento de retalhos no
desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido com tintas:
definição do projeto e suas etapas; tipos:Tie Die; Shibori;
Stencil; carimbo com linóleo; etapas da confecção com
tinta no tecido de algodão cru ou tecido plano: preparação
da tinta; preparação do tecido; secagem

➢ 2. Projeto de interferência no tecido com linha – tipos e
características de pontos de costura e bordado: oficina de
técnicas de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado; ponto
correntinho; ponto cruz; variações dos pontos básicos

➢ 3. Projeto de interferência no tecido com pedrarias:
aplicação de técnicas de bordado com pedrarias: canutilho;
vidrilho; lantejoulas; paetê; tipos de agulhas; tipos de
linhas; projeto para bordado com pedraria: definição do
tema; desenvolvimento do projeto bidimensional;
preparação do tecido; execução do projeto tridimensional

➢ 4. Técnica de utilização de retalhos - características,
tratamento e aplicações:fuxico; franzidinho; patchwork

➢ 5. Projeto experimental de coleção coletiva masculina e
feminina: definição do tema; criação de uma peça do
vestuário para cada aluno, podendo ser parte superior ou
inferior do look; painel coletivo de inspiração; estudos dos
looks; escolha de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores coletiva;
desenvolvimento de modelagem de acordo com as bases
do vestuário construídas na disciplina de modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina Laboratório de
Costura I

➢ 6. Estudo de viabilidade de técnicas: bordado, pintura,
e/ ou pedrarias

➢ Entrega e exposição da saia de tule com interferência.

➢ Revisão das técnicas anteriores para uma recuperação
contínua

03/12 a 07/12



➢ 1.1 Selecionar e utilizar materiais para o
desenvolvimento de projeto de produto de moda.

➢ 1.2 Desenvolver projetos de produto de moda
adequados às necessidades do cliente e do mercado.

➢ 2.1 Utilizar materiais que possibilitem o exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de costura e bordado no
desenvolvimento do projeto do produto de moda.

➢ 3.1 Pesquisar e selecionar materiais alternativos na
criação do produto de moda.

➢ 3.2 Utilizar técnicas de aproveitamento de retalhos no
desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 1. Projeto de interferência no tecido com tintas:
definição do projeto e suas etapas; tipos:Tie Die; Shibori;
Stencil; carimbo com linóleo; etapas da confecção com
tinta no tecido de algodão cru ou tecido plano: preparação
da tinta; preparação do tecido; secagem

➢ 2. Projeto de interferência no tecido com linha – tipos e
características de pontos de costura e bordado: oficina de
técnicas de: alinhavo; ponto atrás; ponto caseado; ponto
correntinho; ponto cruz; variações dos pontos básicos

➢ 3. Projeto de interferência no tecido com pedrarias:
aplicação de técnicas de bordado com pedrarias: canutilho;
vidrilho; lantejoulas; paetê; tipos de agulhas; tipos de
linhas; projeto para bordado com pedraria: definição do
tema; desenvolvimento do projeto bidimensional;
preparação do tecido; execução do projeto tridimensional

➢ 4. Técnica de utilização de retalhos - características,
tratamento e aplicações:fuxico; franzidinho; patchwork

➢ 5. Projeto experimental de coleção coletiva masculina e
feminina: definição do tema; criação de uma peça do
vestuário para cada aluno, podendo ser parte superior ou
inferior do look; painel coletivo de inspiração; estudos dos
looks; escolha de um tecido único para todos os alunos,
podendo variar a cor; cartela de cores coletiva;
desenvolvimento de modelagem de acordo com as bases
do vestuário construídas na disciplina de modelagem;
montagem e corte da peça na disciplina Laboratório de
Costura I

➢ 6. Estudo de viabilidade de técnicas: bordado, pintura,
e/ ou pedrarias

➢ Fechamento de menções.

10/12 a 14/12

➢ encerramento do semestre letivo 17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO I - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Construir alternativas que possibilitem o
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

➢ Look com base de papel Kraft, sulfite ou
jo rna l .  Look  expos to  em bus to  p re to ,
apresentação do aluno explicando a execução
do look.

➢ Execução

➢ Participação

➢ Frequência

➢ Bom acabamento

➢ Execução das etapas conforme solicitado,
bom uso de materiais e técnicas, finalização das
criações , exposição e foto dos projetos.

➢ 2. Identificar e selecionar técnicas de costura
e bordado para o desenvolvimento do projeto de
produto de moda.

➢ Saia de tule com aplicações variadas, e
fotografia da saia finalizada (editorial de moda).

➢ Execução

➢ Participação

➢ Frequência

➢ Bom acabamento

➢ Bom acabamento da saia, uso adequado
dos materiais escolhidos, criatividade na
execução do projeto, fotografia de moda,
escolha de modelo e de local para foto.

➢ 3. Desenvolver técnicas de aproveitamento
de retalhos para o desenvolvimento do produto
de moda.

➢ Look com maquete têxtil, exposto em busto
preto.

➢ Execução

➢ Participação

➢ Frequência

➢ Bom acabamento

➢ Execução das etapas conforme solicitado,
bom uso de materiais e técnicas, finalização das
criações , exposição e foto dos projetos.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO 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

Organ ização  de  p ro je tos
interdisciplinares e alinhamento
d e  c o n t e ú d o  e n t r e  o s
componentes

Preparo de apostilas a serem
utilizadas e envio das mesmas
aos alunos

Reunião pedagógica, reunião de
área e reunião de planejamento

AGOSTO Or ien tação  a  a l unos  em
processo de progressão parcial

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos em sala de aula

Preparo de apostilas a serem
utilizadas e envio das mesmas
aos alunos

r e u n i ã o  d e  á r e a  p a r a
alinhamento de projetos após
docentes já terem conhecimento
das turmas.

SETEMBRO
Definição de projetos a serem
e x p o s t o s  n a  s e m a n a
tecnológica.

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas, possibilitando que o
aluno tenha uma recuperação
contínua

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos em sala de aula

reunião pré conselho para
análise do desempenho das
turmas e reunião pedagógica

OUTUBRO Exposição de pro jetos na
Semana Tecnológica.

Or i en tação  a  a l unos  em
processo de progressão parcial

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos em sala de aula

r e u n i ã o  d e  á r e a  p a r a
al inhamento dos pro jetos,
análise de turmas

NOVEMBRO Exposição de projetos. A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos em sala de aula

reunião de área para análises
de TCCs e projetos

DEZEMBRO Colaboração no desfile do 3°
módulo Fechamento das PPs Fechamento de menções Conselho de classe final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Apostilas desenvolvida pelo docente.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Exposição de projetos na Semana Tecnológica

Colaboração no desfile do 3° módulo

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Os alunos serão avaliados de maneira formativa, e aqueles com rendimento abaixo do esperado, receberão em sala de aula
orientações imediatas e específicas de acordo com suas necessidades, visando o bom desempenho dos mesmos e que
desenvolvam as competências propostas.

Aulas com revisões de conteúdo, proporcionando uma recuperação contínua.

IX – Identificação:
Nome do Professor: LIGIA VIANA

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


