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Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO
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Módulo: 1º MÓDULO - A C. H. Semanal: 25

Professor: NEIDE MARULLI DOS SANTOS

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

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

➢ Atribuições:Identificar materiais necessários para a execução de protótipo

➢ A – CONFECCIONAR MOLDES PARA ROUPAS

➢ Interpretar modelos e desenhos de roupas.

➢ B – PESQUISAR O MERCADO DE VESTUÁRIO

➢ Identificar materiais.

➢ D – PROGRAMAR AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO DESENHO

➢ Observar características técnicas do desenho.

➢ E – ANALISAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS

➢ Interpretar documentos de apoio (croquis, normas).

➢ G – PREPARAR PEÇAS PARA COSTURA

➢ Transpor modelagem para os tecidos.

➢ J – INTERPRETAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS

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

➢ – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ Atualizar-se em novas tecnologias.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: TECNOLOGIA DOS TECIDOS E MATERIAIS - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Associar características quanto à origem da fibra,

construção dos tecidos e seus beneficiamentos, quanto as
suas relações para a construção de peças do vestuário.

1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

1. Definição de tipos de fibras: fibras naturais: vegetais,
animais e minerais; fibras químicas sintéticas; fibras
químicas artificiais

2. Identificar os diversos tipos de aviamentos utilizados no
desenvolvimento do vestuário.

1.2 . Identificar os principais beneficiamentos e tipos de
lavagens nas peças do vestuário.

2. Definições de tipos de tecido: tecido plano: características
do tecido plano, padronagem; tecidos de malha:
características do tecido de malha, malharia retilínea,
malharia circular,malharia por urdume; tecidos especiais –
tecnológicos; tecidos não tecidos (TNT); materiais
especiais: couro, pele,metais

1.3 Realizar e aplicar testes que avaliem a qualidade e as
características dos tecidos.

3. Noções da produção de fios e efeitos na construção do
tecido: fios fantasia

2.1 Inventariar e utilizar os diversos tipos de aviamentos no
vestuário.

4. Noções sobre as funções dos tecidos: aplicação,
características gerais, peso, movimento e superfície

2.2 Utilizar materiais e aviamentos que possibilitem o
exercício da criatividade no desenvolvimento do projeto de
produto de moda.

5. Ensaios especiais para fibras e tecidos: titulação
, g r a m a t u r a ,  e l a s t i c i d a d e  m i g r a ç ã o  d e  c o r
;encolhimento:lavagens e ao calor;solidez (à luz, água e
ao atrito);ensaio de queima

6. D e f i n i ç õ e s  d e  b e n e f i c i a m e n t o s  e
aplicações:primários,secundários,terciários

7. Definições das lavagens em jeans: stonewashed ,délavé,
jato de areia, aplicação de produtos químicos ;puído;
used; laser

8. Definições de tingimentos:tipos e características;tipos de
corantes e relação com tipos de fibras e tecidos

9. Noções dos t ipos de aviamentos aviamentos de
fechamento,aviamentos de estrutura aviamentos de
ornamentação

10. Normas de etiquetagem e Conservação
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: TECNOLOGIA DOS TECIDOS E MATERIAIS - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ Palestra - Apresentação do curso de Modelagem do
vestuário (aula inaugural). Apresentação dos professores
presentes no dia.

23/07 a 27/07

➢ 1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

➢ 1.2 . Identificar os principais beneficiamentos e tipos de
lavagens nas peças do vestuário.

➢ 1.3 Realizar e aplicar testes que avaliem a qualidade e
as características dos tecidos.

➢ 2.1 Inventariar e utilizar os diversos tipos de
aviamentos no vestuário.

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

➢ 1. Definição de tipos de fibras: fibras naturais: vegetais,
animais e minerais; fibras químicas sintéticas; fibras
químicas artificiais

➢ 2. Definições de tipos de tecido: tecido plano:
características do tecido plano, padronagem; tecidos de
malha: características do tecido de malha, malharia
retilínea, malharia circular,malharia por urdume; tecidos
especiais – tecnológicos; tecidos não tecidos (TNT);
materiais especiais: couro, pele,metais

➢ 3. Noções da produção de fios e efeitos na construção
do tecido: fios fantasia

➢ 4. Noções sobre as funções dos tecidos: aplicação,
características gerais, peso, movimento e superfície

➢ 5. Ensaios especiais para fibras e tecidos: titulação
,gramatura, elasticidade migração de cor
;encolhimento:lavagens e ao calor;solidez (à luz, água e ao
atrito);ensaio de queima

➢ 6. Definições de beneficiamentos e
aplicações:primários,secundários,terciários

➢ 7. Definições das lavagens em jeans: stonewashed
,délavé, jato de areia, aplicação de produtos químicos
;puído; used; laser

➢ 8. Definições de tingimentos:tipos e
características;tipos de corantes e relação com tipos de
fibras e tecidos

➢ 9. Noções dos tipos de aviamentos aviamentos de
fechamento,aviamentos de estrutura aviamentos de
ornamentação

➢ 10. Normas de etiquetagem e Conservação

➢ Apresentação do professor, conteúdo programático,
critérios de avaliação. Apresentação dos materiais que
serão utilizados no decorrer do módulo.

30/07 a 03/08



➢ 1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

➢ 1. Definição de tipos de fibras: fibras naturais: vegetais,
animais e minerais; fibras químicas sintéticas; fibras
químicas artificiais

➢ apresentação no power point as fibras naturais de
origem vegetal e animal 06/08 a 10/08

➢ 1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

➢ 1. Definição de tipos de fibras: fibras naturais: vegetais,
animais e minerais; fibras químicas sintéticas; fibras
químicas artificiais

➢ Apresentação no power point quadro de fibras quimicas
artificiais e sintéticas.

➢ ANÁLISE DIAGNÓSTICA REFERENTES AS
UNIDADES DE COMPRIMENTO E PESO NÃO
HABITUAIS.Ex: polegada,jardas e onças.

13/08 a 17/08

➢ 1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

➢ 1. Definição de tipos de fibras: fibras naturais: vegetais,
animais e minerais; fibras químicas sintéticas; fibras
químicas artificiais

➢ Avaliação através de pesquisa sobre fibras naturais e
quimicas 27/08 a 31/08

➢ 1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

➢ 2. Definições de tipos de tecido: tecido plano:
características do tecido plano, padronagem; tecidos de
malha: características do tecido de malha, malharia
retilínea, malharia circular,malharia por urdume; tecidos
especiais – tecnológicos; tecidos não tecidos (TNT);
materiais especiais: couro, pele,metais

➢ Apresentação em power point da construção dos
tecidos planos e tipos de tecidos construidos com essa
estrutura 03/09 a 06/09

➢ 1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

➢ 2. Definições de tipos de tecido: tecido plano:
características do tecido plano, padronagem; tecidos de
malha: características do tecido de malha, malharia
retilínea, malharia circular,malharia por urdume; tecidos
especiais – tecnológicos; tecidos não tecidos (TNT);
materiais especiais: couro, pele,metais

➢ Apresentação no power point a formação dos tecidos
de malha e amostras desse tipo de estrutura

➢ Apresentação dos tipos de máquinas responsavéis pela
produção dos tipos de malhas existentes

10/09 a 14/09

➢ 1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

➢ 2. Definições de tipos de tecido: tecido plano:
características do tecido plano, padronagem; tecidos de
malha: características do tecido de malha, malharia
retilínea, malharia circular,malharia por urdume; tecidos
especiais – tecnológicos; tecidos não tecidos (TNT);
materiais especiais: couro, pele,metais

➢ Apresentação dos tecidos tecnólogicos,TNT e materias
como couro pele metais.atraves de amostras

17/09 a 21/09

➢ 1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

➢ 2. Definições de tipos de tecido: tecido plano:
características do tecido plano, padronagem; tecidos de
malha: características do tecido de malha, malharia
retilínea, malharia circular,malharia por urdume; tecidos
especiais – tecnológicos; tecidos não tecidos (TNT);
materiais especiais: couro, pele,metais

➢ Seminário sobre apresentação de roupas utilizando
tecidos com as estruturas de plano e malha.

24/09 a 28/09

➢ 1.2 . Identificar os principais beneficiamentos e tipos de
lavagens nas peças do vestuário.

➢ 7. Definições das lavagens em jeans: stonewashed
,délavé, jato de areia, aplicação de produtos químicos
;puído; used; laser

➢ Apresentação atraves do power point e amostras da
história do surgimento do de tecido denim utiliazado na
confecção das roupas jeans sua linguagem com o
mercado.

➢ 02/10 E 03/10 CONSELHO INTERMEDIÁRIO
(SEGUNDA E TERÇA FEIRA)

➢ Apresentação das unidades de comprimento e peso
utizados para esse tipo de tecido devido a deficiencia do
conhecimento apresentada na análise diagnóstica
realizada em 13/08

01/10 a 05/10

➢ 1.2 . Identificar os principais beneficiamentos e tipos de
lavagens nas peças do vestuário.

➢ 6. Definições de beneficiamentos e
aplicações:primários,secundários,terciários

➢ 8. Definições de tingimentos:tipos e
características;tipos de corantes e relação com tipos de
fibras e tecidos

➢ Apresentação em power point e amostras dos diversos
tipos de beneficiamento realizados nos tecidos.

➢ Apresentação em power point dos grupos de corantes
para ca tipo de fibra.

08/10 a 11/10

➢ feriado 15/10.dia do professor 16/10 a 19/10



➢ 1.3 Realizar e aplicar testes que avaliem a qualidade e
as características dos tecidos.

➢ 4. Noções sobre as funções dos tecidos: aplicação,
características gerais, peso, movimento e superfície

➢ 5. Ensaios especiais para fibras e tecidos: titulação
,gramatura, elasticidade migração de cor
;encolhimento:lavagens e ao calor;solidez (à luz, água e ao
atrito);ensaio de queima

➢ Apresentação em power point dos comportamentos dos
tecidos quanto ao movimento e texturas.

➢ Testes práticos de encolhimento,solidez ,título
,gramatura e elasticidade.

➢ 27/10 COMPENSA 16/11 (SEXTA FEIRA)

22/10 a 27/10

➢ 1.3 Realizar e aplicar testes que avaliem a qualidade e
as características dos tecidos.

➢ 4. Noções sobre as funções dos tecidos: aplicação,
características gerais, peso, movimento e superfície

➢ Avaliação através de dramatização a utilização dos
tecidos para atendimento dos diversos segmentos das
confecções.

➢ FEIRA TECNÓLOGICA 27/10 À 01/11

29/10 a 01/11

➢ 1.3 Realizar e aplicar testes que avaliem a qualidade e
as características dos tecidos.

➢ 3. Noções da produção de fios e efeitos na construção
do tecido: fios fantasia

➢ Apresentação dos diversos tipos de fio e suas
interferência nos tecidos.

➢ 10/11COMPENSA 19/11 (SEGUNDA FEIRA)

05/11 a 10/11

➢ 2.1 Inventariar e utilizar os diversos tipos de
aviamentos no vestuário.

➢ 9. Noções dos tipos de aviamentos aviamentos de
fechamento,aviamentos de estrutura aviamentos de
ornamentação

➢ Apresentação dos tipos de aviamentos de fechamento
atraves ddo power point e amostras. 12/11 a 14/11

➢ Apresentação dos aviamentos de estruturas através do
power point e amostras

21/11 a 23/11

➢ 2.1 Inventariar e utilizar os diversos tipos de
aviamentos no vestuário.

➢ 9. Noções dos tipos de aviamentos aviamentos de
fechamento,aviamentos de estrutura aviamentos de
ornamentação

➢ Apresentação dos aviamentos de ornamentação
através do power point e amostras 26/11 a 30/11

➢ 2.1 Inventariar e utilizar os diversos tipos de
aviamentos no vestuário.

➢ 10. Normas de etiquetagem e Conservação ➢ Apresentação em power point das normas de
etiquetagem e conservação conforme a determina pela
ABNT

03/12 a 07/12

➢ 2.1 Inventariar e utilizar os diversos tipos de
aviamentos no vestuário.

➢ 10. Normas de etiquetagem e Conservação ➢ Apresentação e avaliação de roupas e suas
informações contidas na etiqueta.

10/12 a 14/12



➢ 1.1 Identificar diferentes tipos de tecidos (construção e
composição das fibras).

➢ 1.2 . Identificar os principais beneficiamentos e tipos de
lavagens nas peças do vestuário.

➢ 1.3 Realizar e aplicar testes que avaliem a qualidade e
as características dos tecidos.

➢ 2.1 Inventariar e utilizar os diversos tipos de
aviamentos no vestuário.

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

➢ 1. Definição de tipos de fibras: fibras naturais: vegetais,
animais e minerais; fibras químicas sintéticas; fibras
químicas artificiais

➢ 2. Definições de tipos de tecido: tecido plano:
características do tecido plano, padronagem; tecidos de
malha: características do tecido de malha, malharia
retilínea, malharia circular,malharia por urdume; tecidos
especiais – tecnológicos; tecidos não tecidos (TNT);
materiais especiais: couro, pele,metais

➢ 3. Noções da produção de fios e efeitos na construção
do tecido: fios fantasia

➢ 4. Noções sobre as funções dos tecidos: aplicação,
características gerais, peso, movimento e superfície

➢ 5. Ensaios especiais para fibras e tecidos: titulação
,gramatura, elasticidade migração de cor
;encolhimento:lavagens e ao calor;solidez (à luz, água e ao
atrito);ensaio de queima

➢ 6. Definições de beneficiamentos e
aplicações:primários,secundários,terciários

➢ 7. Definições das lavagens em jeans: stonewashed
,délavé, jato de areia, aplicação de produtos químicos
;puído; used; laser

➢ 8. Definições de tingimentos:tipos e
características;tipos de corantes e relação com tipos de
fibras e tecidos

➢ 9. Noções dos tipos de aviamentos aviamentos de
fechamento,aviamentos de estrutura aviamentos de
ornamentação

➢ 10. Normas de etiquetagem e Conservação

➢ Roda de discussão sobre os conteúdos ministrados e
revisão caso haja necessidade.

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

Componente Curricular: TECNOLOGIA DOS TECIDOS E MATERIAIS - GRUPO A Módulo: 1º MÓDULO

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

➢ 1. Associar características quanto à origem
da f ibra, construção dos tecidos e seus
beneficiamentos, quanto as suas relações para a
construção de peças do vestuário.

➢ 1Pesquisa e apresentação sobre fibras e sua
interferencia nos tecidos.

➢ Clareza nas informaçoes ,profundidade na
pesquisa

➢ Será considerado a apresentação clara e
objetiva do tema desenvolvido

➢ 2 seminário sobre tipos de tecidos quanto
sua formação

➢ Clareza nas informaçoes ,profundidade na
pesquisa

➢ Será considerado a apresentação clara e
objetiva do tema desenvolvido

➢ 2. Identificar os diversos tipos de aviamentos
utilizados no desenvolvimento do vestuário.

➢ Pesquisa sobre tipos de aviamentos e sua
interferência no vestuário

➢ Clareza nas informaçoes ,profundidade na
pesquisa

➢ Será considerado a apresentação clara e
objetiva do tema desenvolvido
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: TECNOLOGIA DOS TECIDOS E MATERIAIS - 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 preparo de material didático

AGOSTO Preparo de material didático
Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou
previstas em Calendário Escolar

SETEMBRO

Atendimento a alunos po meio
de ações voltados à superação
de defasagem de aprendizado
ou a processo de progressão
parcial

OUTUBRO P r e p a r o  e  c o r r e ç õ e s  d e
avaliações

NOVEMBRO

Atendimento a alunos por meio
de ações voltados a superação
de defasagens de aprendizado
ou em processo de progressão
parcial

DEZEMBRO p r e p a r o  e  c o r r e ç o e s  d e
avaliação

participação em reunioes com o
coordenador de Curso e /ou
previstas em calendário escolar
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
PEZZOLO,Dinah Bueno.Tecidos:história,trama,tipos e usos-Editora SENAC São Paulo,2007

CHATAIGNIER,GILDA.Fio a fio:tecidos,moda e linguagem-Editora Estação das Letras São Paulo,2006

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Trabalho interdisciplinar com a disciplina "Modelagem plana I" sobre comportamento do tecido nas três forma de corte sendo:no
fio,atravesado e no viés.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação será realizada no decorrer das aulas continuamente.

IX – Identificação:
Nome do Professor: NEIDE MARULLI DOS SANTOS

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


