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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.

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

➢ -Realizar ampliações e adequações na modelagem de peças do vestuário.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ C – DESENVOLVER PRODUTOS DO VESTUÁRIO

➢ Desenvolver a modelagem

➢ F – COSTURAR PEÇAS PILOTO

➢ Conferir conformidades da peça piloto

➢ Testar peça piloto

➢ Trabalhar em equipe

➢ Mante-se atualizado com novas tecnologias

➢ K- DEMOSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ J- COMUNICAÇÃO

➢ Consultar bibliografia especifica.

➢ E- CONFECCIONAR PEÇAS - PILOTO Testar peças-piloto. Realizar ajustes nas peças- piloto



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: MODELAGEM PLANA II - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Desenvolver e adaptar diagramas diferenciados das

principais peças do vestuário atendendo ás necessidades
dos diversos públicos.

1.1 Executar adaptações de modelos das principais peças do
vestuário.

1. Tipos de técnicas de adaptação de modelo em: Saias:
Evasê, godê pregueada. Blusas: Retas, batas. Calças e
bermudas: Reta, pantalona e skinny. Vestidos: Retos e
acinturados. Manga: Franzidas, raglan, morcego e godê.
Golas e Decotes: Tipos de golas e decotes. Tipos de
bolsos.

2. Construir alternativas que possibilitem desenvolvimento do
projeto de produto de moda.

1.2 Utilizar os diagramas para realizar projetos de produtos de
moda.

2. Técnicas e aplicações de outras formas de adaptações de
modelo: Recortes; Acabamentos; Pregas; Evasê;
Franzido; Drapeado; Volumes; Formas

3. Analisar os diversos tipos de acabamento especiais de
peças do vestuário.

2.1 Desenvolver projetos de produto de moda adequados às
necessidades do cliente e do mercado.

3. Acabamentos especiais: Forro; Galão; Ribana.

2.2 Interpretar diferentes modelos de peças do vestuário. 4. Fundamentos de malharia: Estudo do fator de elasticidade
em tecidos de malha e suas aplicações

2.3 Executar os moldes das peças do vestuário

3.0 Definir acabamentos especiais de peças
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: MODELAGEM PLANA 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: MODELAGEM PLANA II - GRUPO A Módulo: 2º MÓDULO

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

➢  1. Desenvolver e adaptar diagramas
diferenciados das principais peças do vestuário
atendendo ás necessidades dos diversos
públicos.

➢ Exercícios praticos aula a aula das atividades
de traçado das adaptações de modelos dos
moldes da bermud

➢ Cada aluno deverá representar os moldes
corretamente com todas as informações
internas corretas e com limpeza

➢ desenvolver o molde da bermuda completo
para o corte

➢ 2. Construir alternativas que possibilitem
desenvolvimento do projeto de produto de moda.

➢ Exercícios praticos da atividade de corte de
uma peça

➢ Cada aluno deverá representar os moldes
corretamente com todas as informações
internas corretas e com limpeza e saber
posicionar em cima do tecido e cortar
corretamente

➢ Bermuda cortada corretamente

➢ 3. Analisar os diversos tipos de acabamento
especiais de peças do vestuário.

➢ Exercícios praticos da técnica de franzidos,
pregas e bolso

➢ Cada aluno deverá representar os moldes
corretamente com todas as informações
internas corretas e com limpeza e tecnicas
aprendidas no modulo

➢ Identificação de cada detalhe da peça como:
acabamentos tipos de pregas, aberturas,
franzidos e etc.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: MODELAGEM PLANA 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
Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

Montagem de material : apostila
e apresentações em power
point

Reunião de planejamento

AGOSTO Levantamento dos a lunos
faltantes

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

SETEMBRO Reunião de curso

SETEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno

A v a l i a ç ã o  d o s  p r o j e t o s
desenvolvidos

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

Reunião de planejamento

NOVEMBRO Reunião de curso

DEZEMBRO 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

Reunião de planejamento
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Modelagem Plana Feminina Editora SENAC ;

Modelagem industrial Brasileira – Editora GUARDA-ROUPA

Modelista de Roupas - Editora SENAI-SP;

Aprenda a Costurar com Gil Brandão

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividades interdisciplinares com o componente de costura – confecção de algumas peças.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Na prática de modelagem o docente realiza acompanhamento e correções individuais durante todo o processo de aprendizagem.

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

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:


