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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.

➢ 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 e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidos

➢ na costura de peças do vestuário.

➢ ¨ Pesquisar matérias-primas e processos de acabamento disponíveis no

➢ mercado.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

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

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Representar as diversas peças do vestuário, dos diversos

segmentos de moda em linguagem estilizada.
1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre. 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da

coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

2. . Decodificar a linguagem fotográfica de moda para
linguagem do desenho estilizado para o desenvolvimento
de coleções.

1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso de
grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

2. Princípios do desenho de observação de acessórios e
calçados

3. Conceber e elaborar coleção de moda utilizando os
princípios do design definindo tipos e quantidades de
peças.

2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

2.2 Correlacionar a produção de moda com a linguagem
fotográfica.

4. Noções da linguagem fotográfica de moda

3.1 Executar croquis de coleção de moda. 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel de
inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de moda.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

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

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre. ➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢  Aula inaugural: apresentação de diretrizes e bases da

➢ disciplina.

➢  Apresentação do professor, do componente curricular:

➢ competências, habilidades e bases tecnológica.

➢  Lista de materiais para o semestre.

➢  Análise diagnóstica: Atividade de desenho e conversa

➢ com objetivo de verificar o nível da turma.

➢  Realizar base do croqui para otimizar tempo nas aulas.

23/07 a 03/08



➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ Planejamento realizado com base no resultado da
análise diagnóstica que atestou que os alunos estão aptos
a desenhar (com algumas dificuldades na representação
de rostos e proporções) e compreendem processo criativo
fundamental pra criarem coleções.

➢  *auxiliar alunos do desenho

➢  *ensinar mais metodologias criativas.

➢  Aula expositiva:

➢  Introdução ao desenho de moda e desenvolvimento de

➢ coleção.

➢  Abordagem dos aspectos técnicos.

➢  Aula expositiva com recursos visuais sobre

➢ desenvolvimento de coleção:

➢  •O que é?

➢  •Conceitos de design, promoção, comercialização e

➢ produção.

➢  •Retomada de conceitos relacionados a silhuetas,

➢ volumes, painéis, cartelas, unidade de coleção, perfil de

➢ consumidor, insumos, mix de produto, etc.

➢  Uso de material de apoio para exemplos: Livros do

➢ segmento, livro book Ronaldo Fraga, Book de
tendências,

➢ cartelas de cores, tecidos e aviamentos, revistas do

➢ segmento.

➢  Aula dialogada e construção colaborativa de

➢ conhecimento:

➢  Discussão sobre moda e tendências: intenção de

➢ alinhar os alunos com as principais tendências da
estação

➢ e familiarizá-los com o trabalho de pesquisa e
compilação

➢ de informações essenciais para o desenvolvimento de

➢ coleções.

➢  Aula colaborativa e prática sobre coleção.

➢  Os alunos trarão vídeos e catálogos de coleções ou

➢ desfiles a fim de identificar os elementos que foram

06/08 a 17/08



➢ apresentados na aula anterior e entender de forma

➢ empírica o que é uma coleção desenhando seus
primeiros

➢ modelos.

➢ Abordagem do Tema: Empoderamento da mulher
negra para início de projeto de book de moda.

➢ Pesquisa e debate

➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢  moda contemporânea:

➢  Aula com recursos audio-visuais sobre os principais

➢ criadores. Uso de imagens para aumentar o repertório

➢ criativo dos alunos, bem como, auxiliar na criação e

➢ despertar o interesse por moda.

➢  Aula debate:

➢  Discussão sobre o fast fashion, slow fashion e hybrid

➢ fashion.

➢ Associar essas discuções ao tema empoderamento da
mulher negra através de aula dialogada.

➢ Esse tema será utilizado para orientar projetos para
semana tecnológica.

20/08 a 31/08



➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ 3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

➢ 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel
de inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

➢  Aula expositiva:

➢  Demonstração de técnicas de pintura e estudos de luz

➢ e sombra com os materiais:

➢  lápis grafite, lápis de cor e nanquin aguado.

➢  Aula resolução de problema:

➢  1) Criação de uma coleção: fazer o planejamento

➢ completo, contendo todos os painéis e cartelas
aprendidos

➢ até o momento, focando no macro tema
empoderamento da mulher negra.

➢  O subtema é livre para motivar o aluno e evitar evasão

➢ Intuito de desafiar a criatividade dos alunos e os
retirando de sua

➢ zona de conforto criativa.

➢  2) Criação de uma coleção utilizando uma das técnicas

➢ de pintura demonstradas.Tema livre e planejamento de

➢ coleção com todos os painéis e cartelas aprendidos até
o

➢ momento.

➢  Aula prática com objetivo de reforçar o conceito da

➢ construção de uma coleção, de aprimorar as técnicas
de

➢ ilustração e pintura dos discentes.

➢  O tema da coleção será livre para que cada aluno

➢ atenção especial para o trabalho com calçados e
acessórios.

➢ Retomada de conteúdos insuficientes (feedback dos
alunos) através de revisão (aula expositiva) antes do início
da nova coleção.

03/09 a 14/09



➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

➢ 2.2 Correlacionar a produção de moda com a
linguagem fotográfica.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ 3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

➢ 4. Noções da linguagem fotográfica de moda

➢ 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel
de inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

➢  Aula expositiva com recursos visuais:

➢  linguagem fotográfica de moda.

➢  Aula prática e resolução de problema:

➢  Criar uma coleção inspirada em uma data comercial e

➢ incentivo de um público-alvo não muito comum.
propostas: plus size, agênero, infantil.

➢  Os alunos selecionarão 4 fotografias de moda e farão
a

➢ reprodução das posições das modelos em seus
desenhos

➢ estilizados. Técnica de pintura livre.

➢  Aula com objetivo de reforçar o conceito de criação de

➢ coleção, explorar a linguagem fotográfica de moda.

➢  A proposta da data comercial tem o objetivo de

➢ demonstrar o cotidiano de uma empresa. Os alunos

➢ escolherão a técnica de pintura para que se sintam
mais

➢ seguros ao trabalhar e ousar mais no desenho

➢ após a correção do projeto, retomada de conteúdos
insuficientes.

17/09 a 28/09

➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

➢ 2.2 Correlacionar a produção de moda com a
linguagem fotográfica.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ 3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

➢ 4. Noções da linguagem fotográfica de moda

➢ 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel
de inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

➢  Criação de uma coleção em book de moda

➢  Aulas práticas para a construção de:

➢  painel de p.a

➢  painel de inspiração ou conceitual;

➢  painel de estilo;

➢  cartela de cores;

➢  cartela de tecidos;

➢  cartela de aviamentos;

01/10 a 11/10



➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

➢ 2.2 Correlacionar a produção de moda com a
linguagem fotográfica.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ 3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

➢ 4. Noções da linguagem fotográfica de moda

➢ 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel
de inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

➢ Aulas prárticas de execução de book

➢  estudos de maquiagem;

➢  cartela de acessórios;

➢  croquis 10 (silhuetas)

➢  mix de coleção;

➢  Painel de coleção

➢ preparação para semana da feira tecnológica -
exposição da coleção com tema empoderamento da
mulher negra.

➢ de 27 ate 01 - feira tecnológica.

16/10 a 27/10

➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

➢ 2.2 Correlacionar a produção de moda com a
linguagem fotográfica.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ 3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

➢ 4. Noções da linguagem fotográfica de moda

➢ 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel
de inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

➢ Aula pratica para execução do book

➢  croquis 10 (silhuetas)

➢  mix de coleção;

➢  Painel de coleção
29/10 a 10/11

➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

➢ 2.2 Correlacionar a produção de moda com a
linguagem fotográfica.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ 3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

➢ 4. Noções da linguagem fotográfica de moda

➢ 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel
de inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

➢ Aula pratica para execução do book

➢  croquis 10 (silhuetas)

➢  mix de coleção;

➢  Painel de coleção

➢ correção de atividades anteriores para apontar
conteúdos insuficientes a serem trabalhos em revisão.

12/11 a 23/11



➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

➢ 2.2 Correlacionar a produção de moda com a
linguagem fotográfica.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ 3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

➢ 4. Noções da linguagem fotográfica de moda

➢ 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel
de inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

➢ Finalização do book final

➢  croquis 10 (silhuetas)

➢  mix de coleção;

➢  Painel de coleção
26/11 a 07/12

➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

➢ 2.2 Correlacionar a produção de moda com a
linguagem fotográfica.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ 3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

➢ 4. Noções da linguagem fotográfica de moda

➢ 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel
de inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

➢  Entrega do book completo.

➢  Aula colaborativa: apresentação dos books dos alunos.

➢ Os alunos falarão sobre as inspirações, os conceitos e

➢ elementos visuais utilizados, explicarão o motivo da

➢ escolha dos materiais e dos insumos utilizados.

➢  Reflexões sobre os temas e, principalmente, sobre o

➢ processo de construção das idéias e do book.

➢  Atividade prática com objetivo de tornar tangíveis os

➢ conhecimentos adquiridos pelos alunos durante as
aulas e

➢ com intuito de trabalhar o conhecimento empírico,
tomada

➢ de decisão e solução de problemas (habilidades

➢ fundamentais para o ambiente empresarial).

➢ Aula de apoio ao desenvolvimento de peças em PTCC

10/12 a 14/12

➢ 1.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre.

➢ 1.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso
de grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

➢ 2.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar

➢ 2.2 Correlacionar a produção de moda com a
linguagem fotográfica.

➢ 3.1 Executar croquis de coleção de moda.

➢ 3.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de
moda.

➢ 1. Desenvolvimento e representação bidimensional da
coleção, observando proporções, volumes, forma e
perspectiva

➢ 2. Princípios do desenho de observação de acessórios
e calçados

➢ 3. Estudos de luz e sombra por meio das técnicas: lápis
grafite; lápis de cor; nanquin aguado.

➢ 4. Noções da linguagem fotográfica de moda

➢ 5. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel
de inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

➢ Aulas práticas destinadas ao desenvolvimento de
peças para a disciplica DTCC.

➢ revisão de conteúdos insuficientes e feedbacks gerais

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

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

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

➢ 1. Representar as diversas peças do
vestuário, dos diversos segmentos de moda em
linguagem estilizada.

➢ Exercício do planejamento de coleção:

➢ Clareza

➢ Objetividade

➢ Coerência com a proposta de público e
tema.

➢ Proporção

➢ Uso correto das técnicas

➢ Criatividade no desenvolvimento dos
produtos e na resolução de problemas
propostos

➢ Linguagem adequada

➢ Cumprimento com os prazos

➢ Limpeza e organização

➢ O aluno executa de forma correta os painéis
e desenhos, sendo que os mesmos sejam
criativos e adequados as propostas de público e
tema e coerentes com o planejamento traçado.

➢ O cumprimento das atividades e entrega
nos prazos ajudará a manter um desempenho
satisfatório em sala de aula.

➢ Elaboração de painéis.

➢ Exercícios realizados em sala:

➢ Estudos de formas, esboços e croquis.

➢ Execução dos croquis finais, ilustração e
finalização.

➢ 2. . Decodificar a linguagem fotográfica de
moda para linguagem do desenho estilizado para
o desenvolvimento de coleções.

➢  Ve r i f i ca r  se  o  a luno  desenvo lveu
características próprias ao desenhar e cromatizar
e se correlacionou a produção de moda com a
linguagem fotográfica vista na aula de forma
criativa, inovadora e satisfatória.

➢ Clareza

➢ Objetividade

➢ Proporção

➢  Uso correto do da técnica. Uso da
linguagem fotográfica e identidade.

➢ Personalidade no traço e estilização.

➢ Cumprimento dos prazos.

➢ Desenho executado utilizando as técnicas
ensinadas e a linguagem fotográfica de moda.

➢ Cumprimento das atividades, participação
em aula, coerência da proposta e entrega nos
prazos.



➢ 3. Conceber e elaborar coleção de moda
utilizando os princípios do design definindo tipos
e quantidades de peças.

➢ Verificar se o aluno executou croquis de
coleção de moda e coordenou e quantificou as
peças de coleção de moda.

➢ Clareza

➢ Objetividade

➢ Proporção

➢ Uso correto do software utilizado

➢ Criatividade na resolução de problemas

➢ Linguagem adequada

➢ Cumprimento com os prazos

➢ Ter participado das aulas, nas atividades em
grupo ou individuais trazendo o material
solicitado e realizando as atividades em sala de
aula.

➢ Ter realizado atividades de modo inovador,
diferente do convencional, propondo novas
soluções aos desafios apresentados.

➢ Entrega de trabalhos limpos (sem manchas
e/ou amassado), sempre bem finalizados e com
boa apresentação.

➢ Verificar se o aluno entendeu realmente o
significado de uma coleção e seus mecanismos
avaliando as coleções feitas por ele desde seu
esboço e pesquisa até o croqui final de moda em
cada uma das atividades propostas no decorrer
do semestre.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENHO DE MODA 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

AGOSTO projeto de coleção com tema
livre pra motivar os alunos.

palenjamento de aulas com
base na análise diagnóstica.

preparar slides e exemplos de
coleção. 14 reuinião de curso

SETEMBRO

proposta de coleção com temas
comerciais para demonstrar a
rotina de uma empresa de
verdade.

após correção de trabalhos e
f e e d b a c k s ,  r e t o m a d a  d e
conteúdos insuficientes por
revisão expositiva.

preparo de slides e modelos.

OUTUBRO

c o r r e ç ã o  d e  a t i v i d a d e s
a n t e r i o r e s  p a r a  a p o n t a r
conteúdos insuficientes a serem
trabalhos em revisão.

correção das atividades do book preparar slides e modelos 23 reuniao de curso

NOVEMBRO

c o r r e ç ã o  d e  a t i v i d a d e s
a n t e r i o r e s  p a r a  a p o n t a r
conteúdos insuficientes a serem
trabalhos em revisão.

c o r r e ç ã o  d e  a t i v i d a d e s
a n t e r i o r e s  p a r a  a p o n t a r
conteúdos insuficientes a serem
trabalhos em revisão.

DEZEMBRO
correção do book final para
detectar conteúdos insuficientes
a serem trabalhos em revisão.

correção do book e feedbacks
finais. reunião com toda equipe
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Bibliografia:

FERNANDEZ, Angel. Desenho para Designer de Moda. Lisboa: Estampa, 2007

LAFUENTE, Maite. Essential Fashion Illustration. United States of America, Rockport publishers, 2005.

BRYANT, Michele Wesen. Desenho de Moda – Técnicas de ilustração para estilistas, SENAC Nacional, 2012.

JONES, Sue Jenkyn. Fashion design: manual do estilista. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

RENFREW, Colin; RENFR, Elinor. Fundamentos de design de moda: desenvolvendo uma coleção. Porto Alegre: Bookman, 2011.

SEIVEWRIGHT, Simon. Fundamentos de design de moda: pesquisa e design. Porto Alegre: Bookman, 2009.

Lousa, data show, vídeos, revistas de moda, books de tendência, books de estilo e livros de apoio.

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.

Recuperação contínua realizada através da orientação individual para sanar dúvidas e dificuldades.

Desenvolvimento de atividades de reforço extra-curriculares.

Elaboração de trabalhos, pesquisas e relatórios em grupo ou individuais.

Material de apoio disponível ao aluno.

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:


