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ETEC DE TIQUATIRA

Código: 208 Município: SÃO PAULO

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Qualificação: DESENHISTA TÉCNICO DE PRODUTO DE MODA

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO DE MODA - GRUPO A

Módulo: 2º MÓDULO - B C. H. Semanal: 25

Professor: THAIS SAUER RECCO MARTINS COSTA

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

➢ - Avaliar materiais têxteis e aviamentos para aquisição

➢ - Interpretar desenhos técnicos e modelos.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO DE MODA - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Desenvolver repertór io em desenho técnico de

informações visuais utilizando linguagem técnica na
representação gráfica de peças do vestuário.

1.1 Registrar repertório de informações visuais das peças do
vestuário.

1. Representação gráfica digital da figura de Axis (Corel
Draw)

2. Identificar as principais informações utilizadas na indústria
de moda e confecção, necessárias para a composição de
fichas técnicas

1.2 Executar desenhos técnicos das peças de vestuário. 2. Representação gráfica digital das principais peças do
vestuário e suas adaptações (Corel Draw): saias; calças;
camisas; blusas; vestes (casacos); vestidos.

3. Elaborar, montar e executar fichas técnicas. 2.1 Investigar as principais informações utilizadas na indústria
de moda e confecção, necessárias para a composição de
fichas técnicas.

3. Representação gráfica digital das principais partes e
detalhes de peças do vestuário e suas variações (Corel
Draw): bolsos; mangas; golas; drapeados e babados;
recortes; passantes; filigramas.

3.1 Organizar e transcrever fichas técnicas. 4. Representação gráfica digital dos principais aviamentos e
costuras das peças do vestuário e suas variações (Corel
Draw): botões; ilhoses; zíperes; rebites; etiquetas;
pespontos; caseados; travetes; etc

5. Cotagem

6. Criação e preenchimento de fichas técnicas (Corel Draw):
finalidade (porque); tipos; aplicações: onde usar na
indústria de confecção informações necessárias
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO DE MODA - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1. Representação gráfica digital da figura de Axis (Corel
Draw)

➢  Apresentação do docente e do componente curricular.

➢  Análise diagnóstica da turma, abordando

➢ principalmente as competências no software corel-draw
através de exercício prático (desenvolvimento de estampa
e vetorização de desenho)

➢  Aula de revisão do software corel draw com base nas
principais dificuldades apresentadas pelos alunos na
análise diagnóstica.

➢ planejamento baseado na análise diagnóstica:
exercícios com a ferramenta forma para execução de
curvas, revisão de como salvar e publicar em pdf,
vetorização.

23/07 a 03/08



➢ 1.1 Registrar repertório de informações visuais das
peças do vestuário.

➢ 1.2 Executar desenhos técnicos das peças de
vestuário.

➢ 2. Representação gráfica digital das principais peças do
vestuário e suas adaptações (Corel Draw): saias; calças;
camisas; blusas; vestes (casacos); vestidos.

➢ 3. Representação gráfica digital das principais partes e
detalhes de peças do vestuário e suas variações (Corel
Draw): bolsos; mangas; golas; drapeados e babados;
recortes; passantes; filigramas.

➢  Aula expositiva sobre bases do vestuário.

➢  Aula prática:

➢  Executar o desenho técnico dos seguintes itens:

➢  - camiseta

➢  - saia básica

➢  - calça básica

➢  - camisa básica

➢  - blusa com pence

➢  - blazer e casaco

➢  - vestido

➢  Aulas prática resolução de problema:

➢  O aluno executará adaptações de modelos à partir das

➢ peças básicas.

➢  Sendo 2 adaptações de saias e 2 de calças.

➢ Correção das atividades para identificar conteúdos
insuficientes e elaborar revisão.

06/08 a 24/08

➢ 1.1 Registrar repertório de informações visuais das
peças do vestuário.

➢ 1.2 Executar desenhos técnicos das peças de
vestuário.

➢ 2. Representação gráfica digital das principais peças do
vestuário e suas adaptações (Corel Draw): saias; calças;
camisas; blusas; vestes (casacos); vestidos.

➢ revisão de conteúdos insuficientes e feedbacks

➢ Aulas prática resolução de problema:

➢  o aluno executará, por meio de imagens, adaptações

➢ de modelos à partir das peças básicas.

➢  -blusa

➢  -vestido

➢  Sendo 2 adaptações de cada modelo.

➢  Aulas prática resolução de problema:

➢  o aluno executará, por meio de imagens, adaptações

➢ de modelos à partir das peças básicas.

➢  - blusa com pence

➢  - blazer e casaco

➢  Sendo 2 adaptações de cada modelo.

➢ opção de peças livres para motivar os alunos a fazer as
atividades

27/08 a 14/09



➢ 1.1 Registrar repertório de informações visuais das
peças do vestuário.

➢ 1.2 Executar desenhos técnicos das peças de
vestuário.

➢ 2. Representação gráfica digital das principais peças do
vestuário e suas adaptações (Corel Draw): saias; calças;
camisas; blusas; vestes (casacos); vestidos.

➢ 3. Representação gráfica digital das principais partes e
detalhes de peças do vestuário e suas variações (Corel
Draw): bolsos; mangas; golas; drapeados e babados;
recortes; passantes; filigramas.

➢  Aula desafio:

➢  Criação de uma mini coleção utilizando os

➢ conhecimentos adquiridos. tema livre para motivas os
alunos e evitar evazão.

➢  Recuperação contínua: revisão de conteúdos

➢ insuficientes e feedbacks

17/09 a 05/10

➢ 1.1 Registrar repertório de informações visuais das
peças do vestuário.

➢ 1.2 Executar desenhos técnicos das peças de
vestuário.

➢ 2. Representação gráfica digital das principais peças do
vestuário e suas adaptações (Corel Draw): saias; calças;
camisas; blusas; vestes (casacos); vestidos.

➢ 3. Representação gráfica digital das principais partes e
detalhes de peças do vestuário e suas variações (Corel
Draw): bolsos; mangas; golas; drapeados e babados;
recortes; passantes; filigramas.

➢ 4. Representação gráfica digital dos principais
aviamentos e costuras das peças do vestuário e suas
variações (Corel Draw): botões; ilhoses; zíperes; rebites;
etiquetas; pespontos; caseados; travetes; etc

➢  Aula prática de desenho técnico de moda, para

➢ montagem de arquivo com diversos tipos de elementos
que

➢ compõem o produto de moda, sendo tipos de:

➢  - bolsos, mangas, golas, decotes, drapeados, recortes,

➢ filigramas, aviamentos, costuras, etiquetas, etc

08/10 a 19/10

➢ 1.1 Registrar repertório de informações visuais das
peças do vestuário.

➢ 1.2 Executar desenhos técnicos das peças de
vestuário.

➢ 2.1 Investigar as principais informações utilizadas na
indústria de moda e confecção, necessárias para a
composição de fichas técnicas.

➢ 3.1 Organizar e transcrever fichas técnicas.

➢ 1. Representação gráfica digital da figura de Axis (Corel
Draw)

➢ 2. Representação gráfica digital das principais peças do
vestuário e suas adaptações (Corel Draw): saias; calças;
camisas; blusas; vestes (casacos); vestidos.

➢ 3. Representação gráfica digital das principais partes e
detalhes de peças do vestuário e suas variações (Corel
Draw): bolsos; mangas; golas; drapeados e babados;
recortes; passantes; filigramas.

➢ 4. Representação gráfica digital dos principais
aviamentos e costuras das peças do vestuário e suas
variações (Corel Draw): botões; ilhoses; zíperes; rebites;
etiquetas; pespontos; caseados; travetes; etc

➢ 5. Cotagem

➢ 6. Criação e preenchimento de fichas técnicas (Corel
Draw): finalidade (porque); tipos; aplicações: onde usar na
indústria de confecção informações necessárias

➢  Aula expositiva e brainstorming sobre ficha técnica,

➢ onde será apresentado em Power-point os principais
tipos

➢ de fichas e seus tópicos a serem preenchidos, tais
como:

➢ tecidos, aviamentos, costuras, etc.

➢  Aula prática para execução de ficha-técnica, onde o

➢ aluno executará um modelo de ficha-técnica e
preencherá

➢ à partir de seus desenhos técnicos.

➢ preparação e seleção de atividades para exposição na
semana tecnológica - 27

22/10 a 09/11



➢ 1.1 Registrar repertório de informações visuais das
peças do vestuário.

➢ 1.2 Executar desenhos técnicos das peças de
vestuário.

➢ 2.1 Investigar as principais informações utilizadas na
indústria de moda e confecção, necessárias para a
composição de fichas técnicas.

➢ 3.1 Organizar e transcrever fichas técnicas.

➢ 1. Representação gráfica digital da figura de Axis (Corel
Draw)

➢ 2. Representação gráfica digital das principais peças do
vestuário e suas adaptações (Corel Draw): saias; calças;
camisas; blusas; vestes (casacos); vestidos.

➢ 3. Representação gráfica digital das principais partes e
detalhes de peças do vestuário e suas variações (Corel
Draw): bolsos; mangas; golas; drapeados e babados;
recortes; passantes; filigramas.

➢ 4. Representação gráfica digital dos principais
aviamentos e costuras das peças do vestuário e suas
variações (Corel Draw): botões; ilhoses; zíperes; rebites;
etiquetas; pespontos; caseados; travetes; etc

➢ 5. Cotagem

➢ 6. Criação e preenchimento de fichas técnicas (Corel
Draw): finalidade (porque); tipos; aplicações: onde usar na
indústria de confecção informações necessárias

➢ aula prática desafio:

➢ criação de painel de inspiração para criação de um look
conceitual.

➢ execução do desenho técnico do look criado

➢ preenchimento das fichas técnicas do look

➢ aula com intuito de despertar a criatividade, exercitar
ferramentas diversas e motivar os alunos.

➢ Feedbacks gerais e devolução de trabalhos.

➢ aula destinada a auxiliar na criação de peças de ptcc

12/11 a 30/11

➢ 1.1 Registrar repertório de informações visuais das
peças do vestuário.

➢ 1.2 Executar desenhos técnicos das peças de
vestuário.

➢ 2.1 Investigar as principais informações utilizadas na
indústria de moda e confecção, necessárias para a
composição de fichas técnicas.

➢ 3.1 Organizar e transcrever fichas técnicas.

➢ 1. Representação gráfica digital da figura de Axis (Corel
Draw)

➢ 2. Representação gráfica digital das principais peças do
vestuário e suas adaptações (Corel Draw): saias; calças;
camisas; blusas; vestes (casacos); vestidos.

➢ 3. Representação gráfica digital das principais partes e
detalhes de peças do vestuário e suas variações (Corel
Draw): bolsos; mangas; golas; drapeados e babados;
recortes; passantes; filigramas.

➢ 4. Representação gráfica digital dos principais
aviamentos e costuras das peças do vestuário e suas
variações (Corel Draw): botões; ilhoses; zíperes; rebites;
etiquetas; pespontos; caseados; travetes; etc

➢ 5. Cotagem

➢ 6. Criação e preenchimento de fichas técnicas (Corel
Draw): finalidade (porque); tipos; aplicações: onde usar na
indústria de confecção informações necessárias

➢ aula colaborativa: montagem de painel de referências
para a representação técnica de lingerie e moda praia.

➢ Retomada de uso de ferramentas e adaptações
possíveis.

➢ Os alunos deverão escolher modelos do painel e
reproduzí-los tecnicamente. Além disso, devem preencher
a ficha técnica de cada peça. Objetivo de aumentar
repertório criativo e de ferramentas.

➢ espaço da aula destinado também a criação de peças
para PTCC

03/12 a 14/12



➢ 1.1 Registrar repertório de informações visuais das
peças do vestuário.

➢ 1.2 Executar desenhos técnicos das peças de
vestuário.

➢ 2.1 Investigar as principais informações utilizadas na
indústria de moda e confecção, necessárias para a
composição de fichas técnicas.

➢ 3.1 Organizar e transcrever fichas técnicas.

➢ 1. Representação gráfica digital da figura de Axis (Corel
Draw)

➢ 2. Representação gráfica digital das principais peças do
vestuário e suas adaptações (Corel Draw): saias; calças;
camisas; blusas; vestes (casacos); vestidos.

➢ 3. Representação gráfica digital das principais partes e
detalhes de peças do vestuário e suas variações (Corel
Draw): bolsos; mangas; golas; drapeados e babados;
recortes; passantes; filigramas.

➢ 4. Representação gráfica digital dos principais
aviamentos e costuras das peças do vestuário e suas
variações (Corel Draw): botões; ilhoses; zíperes; rebites;
etiquetas; pespontos; caseados; travetes; etc

➢ 5. Cotagem

➢ 6. Criação e preenchimento de fichas técnicas (Corel
Draw): finalidade (porque); tipos; aplicações: onde usar na
indústria de confecção informações necessárias

➢ entrega de trabalhos

➢ feedbacks gerais

➢ aula destinada a auxiliar na criação de peças de ptcc

10/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO DE MODA - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

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

➢ 1. Desenvolver repertório em desenho
técnico de informações visuais uti l izando
linguagem técnica na representação gráfica de
peças do vestuário.

➢ Exercícios realizados em sala de aula, sendo
o desenho técnico das principais peças do
vestuário e suas adaptações e detalhamentos.

➢ Clareza

➢ Objetividade

➢ Proporção

➢ Uso correto do software utilizado

➢ Criatividade na resolução de problemas

➢ Linguagem adequada

➢ Cumprimento com os prazos

➢ O aluno executa de forma correta o desenho
técnico de moda, com clareza e objetividade,
utilizando de maneira precisa o software corel-
draw. O aluno cumpre com os prazos e tem
desempenho satisfatório em sala de aula.

➢ 2. Identificar as principais informações
utilizadas na indústria de moda e confecção,
necessárias para a composição de fichas
técnicas

➢ Exercícios em sala de aula, onde o aluno à
partir de repertório adquirido, trará informações
pertinentes ao desenho técnico do vestuário e
suas adaptações, tais como: tipos de costura,
aviamentos, bolsos, magas e demais elementos
que compõem o produto de moda.

➢ Clareza

➢ Objetividade

➢ Proporção

➢ Uso correto do software utilizado

➢ Criatividade na resolução de problemas

➢ Linguagem adequada

➢ Cumprimento com os prazos

➢ O aluno executa de forma correta o desenho
técnico de moda, preenchendo com clareza e
objetividade informações pertinentes à costura,
aviamentos, e detalhamentos diversos,
utilizando de maneira precisa o software corel-
draw. O aluno cumpre com os prazos e tem
desempenho satisfatório em sala de aula.

➢ 3. Elaborar, montar e executar fichas
técnicas.

➢ Exercícios em sala de aula onde o aluno
demonstrará, por meio de repertório adquirido, a
montagem de ficha-técnica e seus principais
tópicos a serem preenchidos, tais como: tecidos
e suas informações, aviamentos e suas
informações, t ipos de costura, ordem de
produção, etiquetagem, cotagem, etc.

➢ Clareza

➢ Objetividade

➢ Proporção

➢ Uso correto do software utilizado

➢ Criatividade na resolução de problemas

➢ Linguagem adequada

➢ Cumprimento com os prazos

➢  O  a l u n o  i n t e r p r e t a  e  p r e e n c h e
adequadamente uma ficha-técnica de vestuário
com seus principais tópicos.

➢ O aluno cumpre com os prazos e tem
desempenho satisfatório em sala de aula.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENHO TÉCNICO DE MODA - GRUPO A Módulo: 2º 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

AGOSTO

falar sobre o desenho tecnico
mostrando sua função em
empresas de verdade para
motivar os alunos.

utilização da análise diagnóstica
para planejamento

preparar slides e modelos de
desenho 14 reuniao de curso

SETEMBRO prerar slides e modelos de
desenhos

OUTUBRO
exposição de trabalhos na
semana tecno lóg ica  para
motivar os alunos.

recuperação de conteúdos
insuficientes através de revisão 23 reuniao de curso

NOVEMBRO recuperação de conteúdos
insuficientes através de revisão

cor reção de a t iv idades e
identificação de erros comuns

DEZEMBRO recuperação de conteúdos
através de revisão. reuniao de equipe 4
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
- Apostila desenvolvida pelo docente

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Este componente curricular dará apoio à disciplina de Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso, assim, nos exercícios
propostos em sala de aula, o aluno poderá optar por trabalhar com suas próprias criações de TCC.

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.

IX – Identificação:
Nome do Professor: THAIS SAUER RECCO MARTINS COSTA

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


