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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.

➢ Observar as características técnicas de desenhos.

➢ Esboçar desenhos.

➢ C – DESENHAR PLANOS E DETALHES DO PROJETO

➢ 1Construir o desenho.

➢ 1Receber aprovação do solicitante.

➢ D – PROGRAMAR AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO DESENHO

➢ 1Definir sistemas de representação do desenho.

➢ E – ANALISAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS

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

➢ 1Especificar suporte para realização do desenho no papel ou no computador.

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

➢ H – TRABALHAR COM SEGURANÇA

➢ 1Organizar local de trabalho.

➢ J – INTERPRETAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS

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



➢ K – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ 1Trabalhar em equipe.

➢ 1Atualizar-se em novas tecnologias.

➢ 1Operar aplicativos de informática.

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

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identificar os equipamentos e ferramentas informatizadas

e sua aplicação no cotidiano do Design de Moda.
1.1 Utilizar equipamentos e ferramentas informatizadas para

execução de textos e pesquisas.
1. Introdução à Informática: hardware; software; periféricos;

editor de texto; Internet

2. Identificar as especificidades de cada software gráfico
para o Design de Moda, utilizando suas ferramentas na
representação técnica de peças do vestuário.

2.1 Utilizar as ferramentas e atalhos dos softwares gráficos
para representação do desenho de moda.

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. 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.

2.2 Produzir desenhos de manequim e peças do vestuário em
desenho vetorial.

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).

2.3 Util izar ferramentas de captação, digitalização e
tratamento de imagens.

4. Técnicas de desenho vetorial para criação de croquis:
feminino; masculino; infantil

3.1 Realizar representação gráfica digital de texturas de
tecidos e aviamentos em peças do vestuário.

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

3.2 Realizar representação gráfica digital de croquis e
composições de figurinos em manequins.

6. Técnicas de pintura e ilustração digital: sombreamento;
degradê; lavagens; transparência; textura
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 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. 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 e ilustração digital:
sombreamento; degradê; lavagens; transparência; textura

➢ Aula inaugural, apresentando docente e discentes e o
componente curricular com suas habilidades,
competências e bases tecnológicas, e apresentação dos
instrumentos e critérios de avaliação.

23/07 a 27/07

➢ 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. 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 e ilustração digital:
sombreamento; degradê; lavagens; transparência; textura

➢ Avaliação diagnóstica da turma, a fim de diagnosticar
lacunas de aprendizagem que venham a dificultar o
desempenho no componente curricular.

30/07 a 03/08



➢ 1.1 Utilizar equipamentos e ferramentas informatizadas
para execução de textos e pesquisas.

➢ 1. Introdução à Informática: hardware; software;
periféricos; editor de texto; Internet

➢ Introdução à informática, explicando atalhos e
ferramentas básicas, assim como procedimentos básicos a
fim de sanar as lacunas de apreedizagem diagnosticadas
na aula anterior.

06/08 a 10/08

➢ 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.

➢ 1. Introdução à Informática: hardware; software;
periféricos; editor de texto; Internet

➢ Apresentação do software corel-draw: principais
ferramentas e usos

➢ Aula expositiva prática: exercícios com as ferramentas
básicas. Técnicas de edição de formas, com as
ferramentas retângulo, bézier e forma.

13/08 a 17/08

➢ 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.

➢ 1. Introdução à Informática: hardware; software;
periféricos; editor de texto; Internet

➢ Aula expositiva e prática: como utilizar a ferramenta
texto para construção de cartaz.

20/08 a 24/08

➢ 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.

➢ 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).

➢ Aula prática: como vetorizar no corel-draw.

➢ O aluno vetoriza uma tribal e à partir do desenho
executa uma estampa utilizando a ferramenta de duplicar e
espelhar.

27/08 a 07/09

➢ 2.2 Produzir desenhos de manequim e peças do
vestuário em desenho vetorial.

➢ 4. Técnicas de desenho vetorial para criação de
croquis: feminino; masculino; infantil

➢ Aula prática: o aluno deverá vetorizar um croqui de
moda à sua escolha e executar preenchimento utilizando
as ferramentas de padrão, textura e power-clip.

03/09 a 14/09

➢ 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.

➢ 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

➢ Finalização e avaliação dos exercícios executados em
sala de aula.

➢ Revisão do conteúdo para uma recuperação contínua

10/09 a 14/09

➢ 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.

➢ 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

➢ Aula expositiva prática: criação de painel semântico e
cartelas de cores, tecidos e aviamentos, utilizando a
ferramenta power-clip. 10/09 a 14/09



➢ 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.

➢ 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.

➢ 4. Técnicas de desenho vetorial para criação de
croquis: feminino; masculino; infantil

➢ 6. Técnicas de pintura e ilustração digital:
sombreamento; degradê; lavagens; transparência; textura

➢ Aula expositiva prática: ferramenta Rastreio automático.
O aluno deverá com as ferramentas de rastreio, editar 03
imagens de moda, trabalhando também com o plano de
fundo

17/09 a 28/09

➢ 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. 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 e ilustração digital:
sombreamento; degradê; lavagens; transparência; textura

➢ Revisão do conteúdo para uma recuperação contínua.
Conselho de classe letivo (02 e 03/10)

01/10 a 05/10

➢ 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. 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).

➢ Criação de book de estampas. O aluno deverá escolher
um tema e à partir dele, executar 3 estampas, sendo cada
uma com 3 variantes de cores, totalizando ao final 09
estampas. Além da estampa, o aluno deverá desenvolver
um tag criando uma marca com seu próprio nome. Ao
término, o aluno deverá escolher 01 estampa e aplicar em
camiseta (em empresa especializada) e entregar com o tag
fixado.

08/10 a 09/11



➢ 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. 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 e ilustração digital:
sombreamento; degradê; lavagens; transparência; textura

➢ Feira Tecnológica com exposições de trabalhos.

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

27/10 a 01/11

➢ 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. 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).

➢ Finalização e avaliação do book de estampas.

12/11 a 16/11

➢ 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. 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).

➢ Entrega e avaliação da camiseta estampada e
montagem da exposição.

19/11 a 30/11



➢ 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. 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 e ilustração digital:
sombreamento; degradê; lavagens; transparência; textura

➢ Revisão do conteúdo com reentrega de trabalhos para
alunos que necessitarem.

03/12 a 07/12

➢ 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. 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 e ilustração digital:
sombreamento; degradê; lavagens; transparência; textura

➢ Fechamento de menções e encerramento do semestre.

10/12 a 14/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Identificar os equipamentos e ferramentas
informatizadas e sua aplicação no cotidiano do
Design de Moda.

➢  At iv idades prát icas em que o aluno
demonstra domínio das ferramentas de cada
software.

➢ Precisão, clareza, interesse, criatividade,
participação, uso correto das ferramentas,
cumprimento com os prazos

➢ A uti l ização correta das ferramentas
abordadas, visando uma execução rápida e
precisa das propostas.

➢ 2. Identificar as especificidades de cada
software gráfico para o Design de Moda,
utilizando suas ferramentas na representação
técnica de peças do vestuário.

➢ Técnicas de vetor e rastreio para a execução
de representação de croquis de moda.

➢ Precisão, clareza, interesse, criatividade,
participação, uso correto das ferramentas,
cumprimento com os prazos

➢ A uti l ização correta das ferramentas
abordadas, visando uma execução rápida e
precisa das propostas.

➢ 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.

➢ Book de estampas em que constam as
etapas necessárias de pesquisa e execução para
projeto de moda.

➢ Precisão, clareza, interesse, criatividade,
participação, uso correto das ferramentas,
cumprimento com os prazos

➢ A uti l ização correta das ferramentas
abordadas, visando uma execução rápida e
precisa das propostas.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: APLICATIVOS INFORMATIZADOS - 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
tecnologica

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 projetos para a
comunidade escolar 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. Conselho de
classe letivo.

NOVEMBRO
Exposição de projetos para a
comunidade escolar 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

reunião de área para análise
das turmas

DEZEMBRO Colaboração no desfile do 3°
módulo.

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 e Conselho
de classe final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
apostilas desenvolvidas pela docente.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Exposição de trabalhos na SEMANA PAULO FREIRE

Colaboração no desfile final, auxiliando o 3° módulo na organização no dia do evento.

Exposição de trabalhos na SEMANA TECNOLÓGICA

Participação em eventos externos que venham a ocorrer.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Realização de atividades diferenciadas com re-orientação da aprendizagem, e atendimento individualizado quando necessário. Tais
atividades visam criar oportunidades de recuperação dos conteúdos não assimilados durante o período de estudos.

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:


