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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.

➢ Selecionar modelos a serem desenvolvidos.

➢ Desenvolver a modelagem.

➢ E – CONFECCIONAR PEÇAS-PILOTO

➢ Costurar peças-piloto.

➢ F – COSTURAR PEÇAS EM TECIDOS

➢ Montar as partes das peças.

➢ Realizar acabamentos.

➢ G – INTERPRETAR SOLICITAÇÕES DE DESENHOS

➢ Desenvolver esboços manuais.

➢ H – ELABORAR DESENHOS DE PRODUTOS

➢ Definir etapas de elaboração dos desenhos.

➢ Estabelecer formato para apresentação dos desenhos.

➢ Realizar desenhos.

➢ J – COMUNICAÇÃO

➢ Expressar-se utilizando vocabulário técnico da área de Moda e Vestuário.

➢ K – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS



➢ Trabalhar em equipe.

➢ Atentar para a exatidão.

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

➢ Definir formatos e escalas, sistemas de representação e prioridades de desenhos, conforme cronogramas.

➢ Desenhar detalhes de projetos de desenhos.

➢ Realizar desenhos técnicos de peças do vestuário.

➢ Pesquisar matérias-primas e processos de acabamento disponíveis no mercado.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES:

➢ A – DESENVOLVER PROTÓTIPOS DE ROUPAS

➢ Elaborar ficha técnica de roupas.

➢ Determinar a posição de ornamentos, detalhes e acessórios do produto.

➢ Especificar aviamentos e acessórios para confecção de roupas.

➢ C – DESENVOLVER PRODUTOS DE VESTUÁRIO

➢ Demonstrar domínio em ergonomia.

➢ Representar as peças do vestuário tecnicamente.

➢ Identificar necessidades de autodesenvolvimento.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO II - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Selecionar matérias-primas e aviamentos que possibilitem

o desenvolvimento do projeto de produto de moda
considerando as questões socioambientais, econômicas e
culturais.

1.1 Uti l izar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e pesquisa de
aviamentos; Confecção de um book com os aviamentos;
Definição do tema a ser trabalhado; Escolha de 1
aviamento; Painel de inspiração individual do aviamento
escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada: saia;
Carte la de cores;  Escolha do suporte:  tec ido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção
da peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do
resultado

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

1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de produto de
moda.

2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema: forma
geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

3. Identif icar e selecionar técnicas de tingimento e
estamparia artesanal no desenvolvimento do projeto de
produto de moda.

1.3 Coletar, inventariar e utilizar o jeans no desenvolvimento
do projeto de produto de moda.

3. Projeto de criação vestuário orgânico: Tema: fruta, legume
ou verdura; Uso da cor: harmonia monocromática, com no
mínimo 3 tonalidade; Painel de inspiração individual com
objetos/ vegetação com formas orgânicas; Peça do
vestuário: vestido; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

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

4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da cor –
harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração
individual com objetos do mobiliário; Peça do vestuário:
calça; Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção
da peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

3.3 Aplicar técnicas de tingimento e estamparia artesanal no
desenvolvimento do projeto de produto.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO II - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ 2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema:
forma geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ 3. Projeto de criação vestuário orgânico: Tema: fruta,
legume ou verdura; Uso da cor: harmonia monocromática,
com no mínimo 3 tonalidade; Painel de inspiração
individual com objetos/ vegetação com formas orgânicas;
Peça do vestuário: vestido; Acompanhamento do processo
de confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ Apresentação do professor, das bases e critérios de
avaliação. Análise diagnóstica

23/07 a 27/07



➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema:
forma geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ Projeto Blusa 1: Formas geométricas. Aula expositiva:
Apresentação do projeto (referências visuais, cronograma,
material e o que será avaliado). Aula prática: Em dupla os
alunos desenvolverão o esboço de uma blusa usando uma
forma geométrica. 30/07 a 03/08

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

➢ 2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema:
forma geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ Aula prática: A partir dos esboços cada dupla fará um
estudo tridimensional no tnt preto sobre manequim preto.

06/08 a 10/08

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

➢ 2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema:
forma geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ Aula prática: Continuação do estudo tridimensional no
tnt preto sobre manequim preto.

13/08 a 17/08

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

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

➢ 2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema:
forma geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ Aula prática: A partir do estudo realizado na aula
anterior escolher um e confeccionar a blusa (trabalhar o
conceito de contraste)

20/08 a 24/08

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

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

➢ 2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema:
forma geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ Aula prática: Desenvolvimento da blusa de acordo com
o estudo escolhido.

27/08 a 31/08

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

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

➢ 2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema:
forma geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ Aula prática: Continuação do desenvolvimento da blusa
de acordo com o estudo escolhido.

03/09 a 06/09



➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

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

➢ 2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema:
forma geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ Aula prática: Finalização e Entrega do Projeto Blusa
(Desenho, estudo tnt e blusa)

10/09 a 14/09

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ (Recuperação de acordo a necessidade de cada aluno
referente ao projeto anterior: blusa 1). PROJETO
INTERDISCIPLINAR - Projeto Jeans: Mistura de texturas.
Aula expositiva. Apresentação do conceito de upcycling
(em grupo os alunos coletarão calças jeans usadas, que
serão o material base do projeto). Aula técnica: A partir de
um modelo de vestido único desenvolvido nas aulas de
modelagem, cada grupo fará estudos (desenhos) de
superfícies texteis que serão aplicadas no vestido,
utilizando os jeans coletados .

17/09 a 21/09

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

➢ 1.3 Coletar, inventariar e utilizar o jeans no
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ Aula prática: Definição de qual estudo realizado na aula
anterior será desenvolvido. Início do processo de criação
do vestido de acordo com estudo escolhido.

24/09 a 28/09



➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

➢ 1.3 Coletar, inventariar e utilizar o jeans no
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ Aula prática: Desenvolvimento do vestido de acordo
com o estudo escolhido - Corte.

01/10 a 05/10

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

➢ 1.3 Coletar, inventariar e utilizar o jeans no
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ Aula prática: Desenvolvimento do vestido de acordo
com o estudo escolhido - Corte

08/10 a 11/10



➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

➢ 1.3 Coletar, inventariar e utilizar o jeans no
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

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

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ Aula prática: Desenvolvimento do vestido de acordo
com o estudo escolhido - Costura.

16/10 a 19/10

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

➢ 1.3 Coletar, inventariar e utilizar o jeans no
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

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

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ Aula prática: Desenvolvimento do vestido de acordo
com o estudo escolhido - Costura.

22/10 a 27/10



➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

➢ 1.3 Coletar, inventariar e utilizar o jeans no
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

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

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ Aula prática: Desenvolvimento do vestido de acordo
com o estudo escolhido - Costura. SEMANA
TECNOLÓGICA

29/10 a 01/11

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ Entrega do Projeto Jeans (Vestido e Estudos). Projeto
Formas orgânicas. Aula dialogada: Os alunos serão
orientados a como trabalhar a forma orgânica na criação
do vestuário. O projeto será desenvolvido em grupo. Aula
prática: Desenvolvimento de painel de inspiração, definição
e criação de uma peça do vestuário (croqui) e escolha da
harmonia monocromática que será utilizada.

05/11 a 10/11

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

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

➢ 3.3 Aplicar técnicas de tingimento e estamparia
artesanal no desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 3. Projeto de criação vestuário orgânico: Tema: fruta,
legume ou verdura; Uso da cor: harmonia monocromática,
com no mínimo 3 tonalidade; Painel de inspiração
individual com objetos/ vegetação com formas orgânicas;
Peça do vestuário: vestido; Acompanhamento do processo
de confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ (Recuperação de acordo a necessidade de cada aluno
referente ao projeto anterior: jeans). Projeto Formas
orgânicas. Aula prática: Início do desenvolvimento da peça,
de acordo com o projeto definido na aula anterior.

12/11 a 14/11

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

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

➢ 3.3 Aplicar técnicas de tingimento e estamparia
artesanal no desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 3. Projeto de criação vestuário orgânico: Tema: fruta,
legume ou verdura; Uso da cor: harmonia monocromática,
com no mínimo 3 tonalidade; Painel de inspiração
individual com objetos/ vegetação com formas orgânicas;
Peça do vestuário: vestido; Acompanhamento do processo
de confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ Aula prática: Continuação do desenvolvimento da peça,
de acordo com o projeto escolhido.

21/11 a 23/11



➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

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

➢ 3.3 Aplicar técnicas de tingimento e estamparia
artesanal no desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 3. Projeto de criação vestuário orgânico: Tema: fruta,
legume ou verdura; Uso da cor: harmonia monocromática,
com no mínimo 3 tonalidade; Painel de inspiração
individual com objetos/ vegetação com formas orgânicas;
Peça do vestuário: vestido; Acompanhamento do processo
de confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ Aula prática: Finalização e entrega (Painel de
inspiração, croqui e peça finalizada). SEMANA DE TCC.

26/11 a 30/11

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

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

➢ 3.3 Aplicar técnicas de tingimento e estamparia
artesanal no desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 3. Projeto de criação vestuário orgânico: Tema: fruta,
legume ou verdura; Uso da cor: harmonia monocromática,
com no mínimo 3 tonalidade; Painel de inspiração
individual com objetos/ vegetação com formas orgânicas;
Peça do vestuário: vestido; Acompanhamento do processo
de confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ (Recuperação de acordo a necessidade de cada aluno
referente ao projeto anterior: formas orgânicas)

03/12 a 07/12



➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1.2 Utilizar aviamentos adequados ao projeto de
produto de moda.

➢ 1.3 Coletar, inventariar e utilizar o jeans no
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

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

➢ 3.3 Aplicar técnicas de tingimento e estamparia
artesanal no desenvolvimento do projeto de produto.

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ 2. Projeto de criação vestuário geométrico: Tema:
forma geométrica com inspiração no mobiliário; Uso da cor:
harmonia por analogia, com no mínimo 3 cores; Painel de
inspiração individual com objetos do mobiliário; Peça do
vestuário: blusa; Acompanhamento do processo de
confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ 3. Projeto de criação vestuário orgânico: Tema: fruta,
legume ou verdura; Uso da cor: harmonia monocromática,
com no mínimo 3 tonalidade; Painel de inspiração
individual com objetos/ vegetação com formas orgânicas;
Peça do vestuário: vestido; Acompanhamento do processo
de confecção pela disciplina de Modelagem Plana II e
Moulage; Escolha do suporte; Confecção da peça pela
disciplina de Laboratório de Costura II; Exposição da peça;
Registro fotográfico do resultado

➢ 4. Projetos texturas: Tema: mistura de texturas; Uso da
cor – harmonia por contraste: quente/ frio; brilhante/ opaco;
rugoso/ liso; fosco/ transparente; cores complementares;
preto/ branco; claro/ escuro; Painel de inspiração individual
com objetos do mobiliário; Peça do vestuário: calça;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II; Escolha do suporte;
Acompanhamento do processo de confecção pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;

➢ Devolução dos trabalhos para os alunos. Fechamento
de menções.

10/12 a 14/12

➢ 1.1 Utilizar matéria-prima adequada ao exercício da
criatividade no desenvolvimento do projeto de produto de
moda.

➢ 1. Projeto experimental de aviamentos: Estudo e
pesquisa de aviamentos; Confecção de um book com os
aviamentos; Definição do tema a ser trabalhado; Escolha
de 1 aviamento; Painel de inspiração individual do
aviamento escolhido; Peça do vestuário a ser trabalhada:
saia; Cartela de cores; Escolha do suporte: tecido;
Acompanhamento do processo de modelagem pela
disciplina de Modelagem Plana II e Moulage; Confecção da
peça pela disciplina de Laboratório de Costura II;
Exposição em manequins; Registro fotográfico do resultado

➢ Fechamento de menções

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

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO II - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

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

➢ 1. Selecionar matérias-primas e aviamentos
que possibilitem o desenvolvimento do projeto de
produto de moda considerando as questões
socioambientais, econômicas e culturais.

➢ Estudos bidimensional e estudo no TNT

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Leitura de livros e fontes de pesquisa
auxiliares à aula.

➢ 4- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 5-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

➢ 2-Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de técnicas.

➢  3- Demonstração de conhecimentos
adquir idos nas aulas sobre técnicas e
processos criativos.

➢ 4- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 5- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Blusa

➢ Criação de blusa com formas geométricas
(Desenho).

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

➢ * Transformação de calça jeans;

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Leitura de livros e fontes de pesquisa
auxiliares à aula.

➢ 4- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 5-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

➢ 2-Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de técnicas.

➢  3- Demonstração de conhecimentos
adquir idos nas aulas sobre técnicas e
processos criativos.

➢ 4- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 5- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Croqui



➢ 3. Identificar e selecionar técnicas de
t ing imento  e  es tampar ia  a r tesana l  no
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

➢ Painel de Inspiração;

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Leitura de livros e fontes de pesquisa
auxiliares à aula.

➢ 4- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 5-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

➢ 2-Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de técnicas.

➢  3- Demonstração de conhecimentos
adquir idos nas aulas sobre técnicas e
processos criativos.

➢ 4- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 5- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Croqui do Vestido;

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Leitura de livros e fontes de pesquisa
auxiliares à aula.

➢ 4- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 5-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

➢ 2-Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de técnicas.

➢  3- Demonstração de conhecimentos
adquir idos nas aulas sobre técnicas e
processos criativos.

➢ 4- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 5- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.

➢ Vestido

➢ 1- Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ 2- Adequação de materiais e técnicas.

➢ 3- Leitura de livros e fontes de pesquisa
auxiliares à aula.

➢ 4- Iniciativa, participação, interesse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 5-Entrega do exercício finalizado na data
estipulada.

➢ 1- Apresentação criativa e com qualidade do
exercício.

➢ 2-Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de técnicas.

➢  3- Demonstração de conhecimentos
adquir idos nas aulas sobre técnicas e
processos criativos.

➢ 4- Demonstração de iniciativa, participação,
interesse, cooperação e organização pessoal
durante a aula.

➢ 5- Cumprimento de prazos para entrega do
exercício.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO II - 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

JULHO Apresentação do curso para os
novos alunos

Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

Montagem de material : apostila
e apresentações em power
point

R e u n i ã o  P e d a g ó g i c a  e
planejamento

AGOSTO

Acompanhamento da frequência
dos alunos através de registros
n o s  d i á r i o s  d e  c l a s s e ,
comunicando a coordenação de
curso os alunos com muitas
faltas.

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

Correção das at ividades e
projetos desenvolvidos

SETEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

Correção das at ividades e
projetos desenvolvidos

Revisão do mater ia l  para
so luc iona r  p rob lemas  na
aprendizagem

OUTUBRO

Acompanhamento da frequência
dos alunos através de registros
n o s  d i á r i o s  d e  c l a s s e ,
comunicando a coordenação de
curso os alunos com muitas
faltas.

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

Correção das at ividades e
projetos desenvolvidos

Reunião de Curso e Reunião
Pedagógica

NOVEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

Correção das at ividades e
projetos desenvolvidos

DEZEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

Correção das at ividades e
projetos desenvolvidos Planejamento
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processo de criação. São Paulo: Vozes, 1987.

AVELAR, Suzana. Moda, globalização e novas tecnologias. São Paulo: Estação das letras e cores, 2009.

MESQUITA, Cristiane. Moda contemporânea, quatro ou cinco conexões possíveis. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2006.

JONES, Sue Jenkyn. Fashion Design – manual do estilista. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

- Data Show;

- Laboratório de modelagem e ou moulage;

- Laboratório de costura para apoio;

Bibliografia:

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1981.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Os alunos na aula de MPII desenvolverão a modelagem de um vestido, nas aulas de LCII eles desenvolverão estudos de desing de
superfícies para desenvolvimento do vestido (corte). Os alunos farão a costura nas aulas de LCO II e o desenho nas aulas de DTM.
Um desfile será montado com as peças desenvolvidas pelos alunos do 3o. módulo no componente de DPM.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Acompanhamento e análise de dificuldades ao longo das aulas, revisão de dúvidas e estratégias que auxiliem na melhoria do
aprendizado.

Recuperação contínua individualizada com revisão (refazer exercícios) de acordo com a necessidade de cada aluno.

Possíveis alterações que se façam necessárias durante a execução do plano de aula serão registradas no diário de classe.

IX – Identificação:
Nome do Professor: HELEN CRISTINA MARINHO MONEGATTO

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


