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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: LABORATÓRIO DE COSTURA II - GRUPO A

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

Professor: ALEXANDRA LOPES

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

➢ Transpor modelagem para os tecidos.

➢ Encaixar peças do molde do protótipo.

➢ Manter ordenado o posto de trabalho.

➢ Verificar condições ergonômicas do posto de trabalho de desenho.

➢ Cumprir as normas de segurança.

➢ Utilizar equipamento de proteção individual.

➢ Identificar condições inseguras.

➢ Organizar local de trabalho.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

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

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Reconhecer e analisar as especificidades dos tipos de

máquinas especiais, pontos e seus acabamentos para
produção de peças do vestuário

1.1 Sequenciar as operações básicas de costura em
máquinas e calcular consumo de materiais.

1. Tipos e aplicações das máquinas de costura industriais
especiais: máquina galoneira, máquina de interlok,
máquina pespontadeira, máquina de costura zig-zag,
máquina de costura fechadeira, máquina de casear,
máquina botoneira, máquina travete e máquina bordadeira

2. Conceber documentaação técnica de uma peça de
vestuário

1.2 Montar as principais peças do vestuário 2. Documentação técnica geradas no setor de costura no
desenvolvimento de peças do vestuário: representação
gráfica das camadas de tecidos e costura ABNT NBR
9397:1986, memorial descritivo de pontos de costura,
sequência operacional de montagem, fluxograma de
montagem e cálculo de fios e linhas

3. Interpretar normas técnicas de segurança e qualidade na
execução da costura industrial

2.1 . Coletar dados para o memorial descritivo de peças do
vestuário

3. Normas técnicas aplicadas ao setor de costura: ABNT
NBR 13483:1995, ABNT NBR 13374:1995, ABNT NBR
13174:1994 – versão corrigida: 1995, ABNT NBR
13096:1994 e ABNT NBR 12961:1993

4. Planejar os tipos de encaixe, risco e enfesto no corte de
peças do vestuário

2.2 Construir fluxogramas e representação gráfica técnica de
montagem de peças do vestuário.

4. Planejamento do encaixe, risco enfesto e corte industrial,
características da modelagem, número de peças a serem
cortadas, aproveitamento da matéria-prima, consumo
médio de matéria-prima por peça em massa (g) ou
comprimento (m), definição de número máximo de peças
por folha e de folhas por enfesto.

3.0 Utilizar normas técnicas de segurança e qualidade na
execução da costura industrial.

5. Corte – adequação de maquinário, instrumentos e
ferramentas:  operações pós-cor te,  (separação,
etiquetagem e empacotamento)

4.1 Executar encaixe, risco enfesto e corte de peças do
vestuário

6. Con t ro le  de  qua l i dade  no  co r te ,  ( no rmas  e
procedimentos).

4.2 Identificar operações pós-corte.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

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

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

23/07 a 27/07

30/07 a 03/08

06/08 a 10/08

13/08 a 17/08

20/08 a 24/08

27/08 a 31/08

03/09 a 06/09

10/09 a 14/09

17/09 a 21/09

24/09 a 28/09

01/10 a 05/10

08/10 a 11/10

16/10 a 19/10

22/10 a 27/10

29/10 a 01/11

05/11 a 10/11

12/11 a 14/11

21/11 a 23/11

26/11 a 30/11

03/12 a 07/12

10/12 a 14/12

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

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

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

➢ 1. Reconhecer e analisar as especificidades
dos tipos de máquinas especiais, pontos e seus
acabamentos para produção de peças do
vestuário

➢ Obedecer e seguir o processo da sequência
operacional da montagem de um vestido ou saia
ou blusa para costurar cada parte da roupa

➢ 4. Planejar os tipos de encaixe, risco e
enfesto no corte de peças do vestuário

➢ Cada aluna deverá saber cortar cada peça
observando o fio do molde e as informações
internas.  Saber montar  uma sequência
operacional da peça que serã costura

➢ Corte da peça de forma correta e montagem
da sequencia desda preparação, montagem e
acabamento

➢ Montagem da saia evasê

➢ 3. Interpretar normas técnicas de segurança
e qualidade na execução da costura industrial

➢ Cada aluno deverá saber passar linha nas
maquinas, reta, overloque e especiais (
galoneira)

➢ Saber usar a maquina de forma correta com
linha e agulha adequada ao tecido usado

➢ Peças montadas com pontos corretos e
regulados

➢ 2. Conceber documentaação técnica de uma
peça de vestuário

➢ Cada aluno deverá conhecer as normas
técnicas que abragem o setor de costura

➢ adequar normas existentes aos exercicios
propostos em sala ➢ Prova escrita
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE COSTURA 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

Levantamento dos a lunos
faltantes

Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

Montagem de materiais de
demonstração nas aulas e
apresentações em power point

05 e 06 Reunião Pedagógica
07,  08  e  09  Reun ião  de
planejamento 20 Reunião da
direção com toda equipe

AGOSTO Levantamento de alunos sem
materiais

Atendimento indiv idual  de
necessidades financeiras ou
p s i c o a p r e n d i z a g e m
encaminhando ao orientador
educacional

Organização de materiais de
apoio as aulas

Montagem de materiais de
apresentação em power point

06 e 20 Reunião da direção com
toda equipe Abril

SETEMBRO Levantamento de alunos com
defasagem

Atendimento indiv idual  de
recuperação de conteúdo

Organização de materiais de
a p o i o  a  r e c u p e r a ç ã o  d e
conteúdo

Montagem de materiais de
recuperação de conteúdo

10 Reunião de curso 10 e 24
Reunião da direção com toda a
equipe.

OUTUBRO
Levan tamen to  de  a l unos
desanimados e com muitas
faltas

Processo de recuperação de
conteúdo em outro horario com
aulas de reforço

Organização de monitorias em
horarios em outros turnos

Montagem de materiais de
recuperção de aprendizagem

05 e 07 Conselho de classe
letivo 08 e 29 Reunião da
direção com toda a equpe

NOVEMBRO
5 e 19 Reunião da direção com
toda a equipe 19 Reunião de
curso

DEZEMBRO Levantamento de alunos sem a
competência Tabalho desenvolvido teorico Organização de trabalho de

pesquisa
Montagem de um breefing para
pesquisa Entrega da pesquisa escrita
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução à Tecnologia Têxtil. Rio de Janeiro, CETIQT/SENAI, 1984.

SMITH, Alison. Costura Passo a Passo Mais de 200 técnicas essenciais para iniciantes. São Paulo, Publifolha.2012.

DIGEST, Selecções do Reader´s. O Grande Livro da Costura. Lisboa, Ambar, 1979.

BRANDÃO, Gil. 1981. Aprenda a Costurar. Rio de Janeiro: Editora Tecnoprint

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Trabalho interdisciplinar com as materias de LCII< LCOII E MPII

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: ALEXANDRA LOPES

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


