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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.

➢ DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS: Trabalhar em equipe.

➢ COMUNICAÇÃO: Expressar-se utilizando vocabulário técnico da área de Moda e Vestuário. Realizar intercâmbio de informações
de moda. Consultar bibliografia específica

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES: identificar estilos e design de moda.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: HISTÓRIA DE MODA IDUMENTÁRIA II Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar, interpretar e reconhecer fontes documentais de

natureza diversa, relacionadas à produção visual de arte e
do Design de Moda dentro de um contexto histórico,
social, político, estético e econômico brasileiro.

1.1 Detectar elementos estéticos na produção da imagem da
moda e do vestuário brasileiro.

1. O vestuário no período rupestre brasileiro

2. Relacionar os movimentos de arte e do Design de Moda
com a produção contemporânea de moda e vestuário
brasileiro.

1.2 Apreciar produtos de arte e Design de Moda brasileira em
suas várias linguagens.

2. A cultura indígena brasileira na manifestação de moda
étnica

2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário no Brasil.

3. O vestuário brasileiro no século XVI

2.2 Correlacionar as influências estéticas brasileiras dentro da
indústria de vestuário a fim de possibilitar a aplicação em
projetos de Design de Moda.

4. Influência da Missão Artística Francesa e das invasões
holandesas no Brasil

5. O vestuário brasileiro no século XVII e XVIII: • período
colonial barroco e rococó

6. A indumentária feminina no Brasil Colônia

8. Vestuário da mulher negra e das danças populares com
raízes na cultura negra (maracatu, congada) e sua
influência na moda étnica

9. Moda do século XX no Brasil: década de 10 o Luxo e
Sofisticação (influências da moda euro - peia no Brasil)
década de 20 o Melindrosa e Almofadinha (moda carioca x
moda paulista: Tarsila do Amaral) década de 30 o a
influência do cinema europeu na moda brasileira década
de 40 o a influência da Segunda Guerra Mundial no Brasil
(métodos de corte e costura par costurei ras) década de
50 o os anos dourados, alta costura (Casa Canadá, Mena
Fiala) e Fenitdécada de 60 o surgimento de grandes
estilistas brasi- leiros e desfiles: Rhodia, Brasilian Fashion
Team década de 70 o tropicalismo, a moda unissex,
movimento hippie década de 80 o influência da telenovela
na produção de moda, movimentos de rua, hiphop, tribos,
etc década de 90 o do Phitoervas Fashion ao São Paulo
Fashion Week: marcas e estilistas

10. Expressões de moda: • Dragão Fashion; • Casa de
Criadores; • Daspu

11. Espaços de propagação de moda: • Bom Retiro Fashion; •
Brás Fashion; • Fashion Mob

12. A influência do artesanato na moda brasileira (fuxico,
renda, macramê entre outros)
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: HISTÓRIA DE MODA IDUMENTÁRIA II Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ Apresentação do componente curricular.Contrato
pedagógico; análise diagnóstica e diversidades do
componente e curso.

23/07 a 27/07

➢ 1.1 Detectar elementos estéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário brasileiro.

➢ 1. O vestuário no período rupestre brasileiro ➢ aula expositiva com data-show, discussão sobre a
ocupação da América.

30/07 a 03/08

➢ 1.2 Apreciar produtos de arte e Design de Moda
brasileira em suas várias linguagens.

➢ 2. A cultura indígena brasileira na manifestação de
moda étnica

➢ aula sobre moda étnica- indígena; análise de
documentário 'Xingu"; releitura de produtos inspirados no
tema.

06/08 a 10/08

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 3. O vestuário brasileiro no século XVI ➢ Análise e discussão do vídeo 'Desmundo"; produção de
relatório e croqui inspirado no período.

13/08 a 17/08

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 4. Influência da Missão Artística Francesa e das
invasões holandesas no Brasil

➢ Revisão de conteúdo;aula expositiva com data-show;
produção de croqui inspirados no período.

20/08 a 24/08

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 5. O vestuário brasileiro no século XVII e XVIII: •
período colonial barroco e rococó

➢ Retomada de conteúdo; aula sobre o período colonial
barroco e rococó.

27/08 a 31/08

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 6. A indumentária feminina no Brasil Colônia ➢ Revisão de conteúdo, análise comparativa dos
períodos estudados, produção de texto releitura do
período.

03/09 a 06/09

➢ 2.2 Correlacionar as influências estéticas brasileiras
dentro da indústria de vestuário a fim de possibilitar a
aplicação em projetos de Design de Moda.

➢ 8. Vestuário da mulher negra e das danças populares
com raízes na cultura negra (maracatu, congada) e sua
influência na moda étnica

➢ Retomada de conteúdo; moda étnica - afro-brasileira;
produção e exposição de estampa de influência africana -
confecção e estampa de turbante com a técnica de
xilogravura.

10/09 a 14/09

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 6. A indumentária feminina no Brasil Colônia ➢ aula com análise do vídeo "Mulheres reais", discussão
e releitura com influência da moda império.

17/09 a 21/09



➢ 1.1 Detectar elementos estéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário brasileiro.

➢ 9. Moda do século XX no Brasil: década de 10 o Luxo e
Sofisticação (influências da moda euro - peia no Brasil)
década de 20 o Melindrosa e Almofadinha (moda carioca x
moda paulista: Tarsila do Amaral) década de 30 o a
influência do cinema europeu na moda brasileira década
de 40 o a influência da Segunda Guerra Mundial no Brasil
(métodos de corte e costura par costurei ras) década de 50
o os anos dourados, alta costura (Casa Canadá, Mena
Fiala) e Fenitdécada de 60 o surgimento de grandes
estilistas brasi- leiros e desfiles: Rhodia, Brasilian Fashion
Team década de 70 o tropicalismo, a moda unissex,
movimento hippie década de 80 o influência da telenovela
na produção de moda, movimentos de rua, hiphop, tribos,
etc década de 90 o do Phitoervas Fashion ao São Paulo
Fashion Week: marcas e estilistas

➢ Revisão de conteúdo; aula expositiva sobre a moda do
século XX no Brasil: décadas de 10,20,30 ,movimento
modernista: crítica e influência no vestuário apreciação de
imagens: trajes de banho avaliação e entrega dos
portfólios.

24/09 a 28/09

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 9. Moda do século XX no Brasil: década de 10 o Luxo e
Sofisticação (influências da moda euro - peia no Brasil)
década de 20 o Melindrosa e Almofadinha (moda carioca x
moda paulista: Tarsila do Amaral) década de 30 o a
influência do cinema europeu na moda brasileira década
de 40 o a influência da Segunda Guerra Mundial no Brasil
(métodos de corte e costura par costurei ras) década de 50
o os anos dourados, alta costura (Casa Canadá, Mena
Fiala) e Fenitdécada de 60 o surgimento de grandes
estilistas brasi- leiros e desfiles: Rhodia, Brasilian Fashion
Team década de 70 o tropicalismo, a moda unissex,
movimento hippie década de 80 o influência da telenovela
na produção de moda, movimentos de rua, hiphop, tribos,
etc década de 90 o do Phitoervas Fashion ao São Paulo
Fashion Week: marcas e estilistas

➢ Análise de imagens da década de 40 análise de
imagens de Carmem Miranda, debate sobre sua influência
na moda brasileira. Semana Tecnológica.

01/10 a 05/10

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 9. Moda do século XX no Brasil: década de 10 o Luxo e
Sofisticação (influências da moda euro - peia no Brasil)
década de 20 o Melindrosa e Almofadinha (moda carioca x
moda paulista: Tarsila do Amaral) década de 30 o a
influência do cinema europeu na moda brasileira década
de 40 o a influência da Segunda Guerra Mundial no Brasil
(métodos de corte e costura par costurei ras) década de 50
o os anos dourados, alta costura (Casa Canadá, Mena
Fiala) e Fenitdécada de 60 o surgimento de grandes
estilistas brasi- leiros e desfiles: Rhodia, Brasilian Fashion
Team década de 70 o tropicalismo, a moda unissex,
movimento hippie década de 80 o influência da telenovela
na produção de moda, movimentos de rua, hiphop, tribos,
etc década de 90 o do Phitoervas Fashion ao São Paulo
Fashion Week: marcas e estilistas

➢ Revisão de conteúdo; aula expositiva com data-show -
a influência do cinema e da televisão brasileira na moda;
criação de croquis para o público teen, inspirado na década
de 50 e nas ilustrações de Alceu Penna.

08/10 a 11/10

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 9. Moda do século XX no Brasil: década de 10 o Luxo e
Sofisticação (influências da moda euro - peia no Brasil)
década de 20 o Melindrosa e Almofadinha (moda carioca x
moda paulista: Tarsila do Amaral) década de 30 o a
influência do cinema europeu na moda brasileira década
de 40 o a influência da Segunda Guerra Mundial no Brasil
(métodos de corte e costura par costurei ras) década de 50
o os anos dourados, alta costura (Casa Canadá, Mena
Fiala) e Fenitdécada de 60 o surgimento de grandes
estilistas brasi- leiros e desfiles: Rhodia, Brasilian Fashion
Team década de 70 o tropicalismo, a moda unissex,
movimento hippie década de 80 o influência da telenovela
na produção de moda, movimentos de rua, hiphop, tribos,
etc década de 90 o do Phitoervas Fashion ao São Paulo
Fashion Week: marcas e estilistas

➢ Aula com vídeos dos movimentos: tropicalista e hippie;
criação de croquis inspirados no movimento tropicalista.

16/10 a 19/10



➢ 1.1 Detectar elementos estéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário brasileiro.

➢ 9. Moda do século XX no Brasil: década de 10 o Luxo e
Sofisticação (influências da moda euro - peia no Brasil)
década de 20 o Melindrosa e Almofadinha (moda carioca x
moda paulista: Tarsila do Amaral) década de 30 o a
influência do cinema europeu na moda brasileira década
de 40 o a influência da Segunda Guerra Mundial no Brasil
(métodos de corte e costura par costurei ras) década de 50
o os anos dourados, alta costura (Casa Canadá, Mena
Fiala) e Fenitdécada de 60 o surgimento de grandes
estilistas brasi- leiros e desfiles: Rhodia, Brasilian Fashion
Team década de 70 o tropicalismo, a moda unissex,
movimento hippie década de 80 o influência da telenovela
na produção de moda, movimentos de rua, hiphop, tribos,
etc década de 90 o do Phitoervas Fashion ao São Paulo
Fashion Week: marcas e estilistas

➢ pesquisa sobre os principais estilistas brasileiros e suas
marcas; discussão sobre o tema;análise de vídeos sobre
as expressões de moda; croqui com influência de um
estilista.

22/10 a 27/10

➢ 2.2 Correlacionar as influências estéticas brasileiras
dentro da indústria de vestuário a fim de possibilitar a
aplicação em projetos de Design de Moda.

➢ 10. Expressões de moda: • Dragão Fashion; • Casa de
Criadores; • Daspu

➢ Revisão de conteúdo; moda alternativa - eventos da
moda brasileira, aula dialógica com explanação, debate e
produção de texto sobre o tema.

29/10 a 01/11

➢ 1.2 Apreciar produtos de arte e Design de Moda
brasileira em suas várias linguagens.

➢ 12. A influência do artesanato na moda brasileira
(fuxico, renda, macramê entre outros)

➢ Aula dialógica sobre as técnicas artesanais da moda
brasileira (fuxico, renda, macramê, etc).

05/11 a 10/11

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 9. Moda do século XX no Brasil: década de 10 o Luxo e
Sofisticação (influências da moda euro - peia no Brasil)
década de 20 o Melindrosa e Almofadinha (moda carioca x
moda paulista: Tarsila do Amaral) década de 30 o a
influência do cinema europeu na moda brasileira década
de 40 o a influência da Segunda Guerra Mundial no Brasil
(métodos de corte e costura par costurei ras) década de 50
o os anos dourados, alta costura (Casa Canadá, Mena
Fiala) e Fenitdécada de 60 o surgimento de grandes
estilistas brasi- leiros e desfiles: Rhodia, Brasilian Fashion
Team década de 70 o tropicalismo, a moda unissex,
movimento hippie década de 80 o influência da telenovela
na produção de moda, movimentos de rua, hiphop, tribos,
etc década de 90 o do Phitoervas Fashion ao São Paulo
Fashion Week: marcas e estilistas

➢ Avaliação: entrega dos portfólios.

12/11 a 14/11

➢ 1.2 Apreciar produtos de arte e Design de Moda
brasileira em suas várias linguagens.

➢ 12. A influência do artesanato na moda brasileira
(fuxico, renda, macramê entre outros)

➢ Revisão dialógica sobre as técnicas artesanais da
moda brasileira (fuxico, renda, macramê, etc).

21/11 a 23/11

➢ 1.2 Apreciar produtos de arte e Design de Moda
brasileira em suas várias linguagens.

➢ 12. A influência do artesanato na moda brasileira
(fuxico, renda, macramê entre outros)

➢ Análise de documentários sobre as técnicas artesanais. 26/11 a 30/11

➢ 1.2 Apreciar produtos de arte e Design de Moda
brasileira em suas várias linguagens.

➢ 10. Expressões de moda: • Dragão Fashion; • Casa de
Criadores; • Daspu

➢ 11. Espaços de propagação de moda: • Bom Retiro
Fashion; • Brás Fashion; • Fashion Mob

➢ 12. A influência do artesanato na moda brasileira
(fuxico, renda, macramê entre outros)

➢ Apresentação de TCCs.

03/12 a 07/12



➢ 1.1 Detectar elementos estéticos na produção da
imagem da moda e do vestuário brasileiro.

➢ 1.2 Apreciar produtos de arte e Design de Moda
brasileira em suas várias linguagens.

➢ 2.1 Detectar e inventariar elementos estéticos na
produção da imagem da moda e do vestuário no Brasil.

➢ 2.2 Correlacionar as influências estéticas brasileiras
dentro da indústria de vestuário a fim de possibilitar a
aplicação em projetos de Design de Moda.

➢ 6. A indumentária feminina no Brasil Colônia

➢ 8. Vestuário da mulher negra e das danças populares
com raízes na cultura negra (maracatu, congada) e sua
influência na moda étnica

➢ 9. Moda do século XX no Brasil: década de 10 o Luxo e
Sofisticação (influências da moda euro - peia no Brasil)
década de 20 o Melindrosa e Almofadinha (moda carioca x
moda paulista: Tarsila do Amaral) década de 30 o a
influência do cinema europeu na moda brasileira década
de 40 o a influência da Segunda Guerra Mundial no Brasil
(métodos de corte e costura par costurei ras) década de 50
o os anos dourados, alta costura (Casa Canadá, Mena
Fiala) e Fenitdécada de 60 o surgimento de grandes
estilistas brasi- leiros e desfiles: Rhodia, Brasilian Fashion
Team década de 70 o tropicalismo, a moda unissex,
movimento hippie década de 80 o influência da telenovela
na produção de moda, movimentos de rua, hiphop, tribos,
etc década de 90 o do Phitoervas Fashion ao São Paulo
Fashion Week: marcas e estilistas

➢ 10. Expressões de moda: • Dragão Fashion; • Casa de
Criadores; • Daspu

➢ 11. Espaços de propagação de moda: • Bom Retiro
Fashion; • Brás Fashion; • Fashion Mob

➢ 12. A influência do artesanato na moda brasileira
(fuxico, renda, macramê entre outros)

➢ Pesquisar Espaços de propagação de moda: • Bom
Retiro Fashion; Brás Fashion; • Fashion Mob. Finalização
de conteudo recuperação.

10/12 a 14/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: HISTÓRIA DE MODA IDUMENTÁRIA II Módulo: 2º MÓDULO

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

➢ 1. Analisar, interpretar e reconhecer fontes
documentais de natureza diversa, relacionadas à
produção visual de arte e do Design de Moda
dentro de um contexto histórico, social, político,
estético e econômico brasileiro.

➢ observação direta; ➢ Precisão clareza coesão criticidade ➢ Produção e desenvolvimento das atividades
didaticas pedagógicas

➢ - pesquisas
➢ - clareza;

➢ - coesão e coerência;
➢ Pertinência das informações

➢ - portfólios

➢ - clareza;

➢ - coesão e coerência;

➢ Pertinência das informações

➢ -Responsabilidade

➢ -Pontualidade

➢ - produção textual.
➢ - clareza;

➢ - coesão e coerência;
➢ Pertinência das informações

➢ 2. Relacionar os movimentos de arte e do
Design de Moda com a produção contemporânea
de moda e vestuário brasileiro.

➢ - observação direta; ➢ Precisão clareza coesão criticidade ➢ Produção e desenvolvimento das atividades
didaticas pedagógicas

➢ - pesquisas
➢ - clareza;

➢ - coesão e coerência;
➢ Pertinência das informações

➢ - portfólios

➢ - clareza;

➢ - coesão e coerência;

➢ Pertinência das informações

➢ -Responsabilidade

➢ -Pontualidade

➢ - produção textual.
➢ - clareza;

➢ - coesão e coerência;
➢ Pertinência das informações
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: HISTÓRIA DE MODA IDUMENTÁRIA II 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 Recepção aos alunos

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de Planejamento.
Reunão Pedagógica

AGOSTO

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas Reunião de curso.

SETEMBRO

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

OUTUBRO Semana Tecnológica

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.
Correção e devolutiva.

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Conselho de Classe Letivo
Intermediár io.  Reunião de
curso. Reunião Pedagógica.

NOVEMBRO

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

DEZEMBRO

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas.
Coreeção e Devolutiva

Revisão de conteúdo Conselho de Classe Final.
Panejamento.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
PALOMINO, Érika. A moda. São Paulo,2002.

Bibliografia:

MIRANDOLA, N.S. As tecedeiras de Goiás: estudo lingüístico, etnológico e folclórico. Goiânia, CEGRAF/UFG, 1993.

DORFLES, Gillo. O dever das artes. Martins Fontes. São Paulo, SP. 1992.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. LTC, 1989.

GREENBERG, Clement. Estética Doméstica – Observações sobre a Arte e o Gosto. São Paulo, Cosac & Naify, 2002.

VOVELLE, Michel. Imagens e imaginário na história. SP. Ática, 1997.

FRASCATEL, Pierre. Pintura e sociedade. SP. Martins Fontes, 1990.

PASTOUREAU, M. O Pano do Diabo: uma história das listas e dos tecidos listrados. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

GINZBURG. Carlo. Os andarilhos do bem: feitiçarias e cultos agrários nos séculos XVII e XVIII. São Paulo: Companhia das Letras.
1988.

GINZBURG. Carlo. Olhos de Madeira: nove reflexões sobre a distância. São Paulo, Companhia das Letras, 2001.

GINZBURG. Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo. Companhia das Letras, 1989.

GINZBURG. Carlo. História noturna: dicifrando o sabá. São Paulo, Companhia das Letras. 1991

GINZBURG. Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia
das Letras. 1987.

DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo. Companhia das Letras, 2002.

VERNANT, Jean-Pierre. Entre mito & política. São Paulo. Edusp, 2002.

JOFFILY, Ruth. O Brasil tem estilo?. São Paulo. Senac,1999.

PRINCE, Sally. Arte primitiva em centros civilizados. Rio de Janeiro: EdFRJ, 2000.

DURAND, Gilbert. O imaginário. São Paulo, Difel – Brasil, 1999.

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. LTC, 1989.

GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. RJ. JORGE Zahar,

GEERTZ, Clifford. O saber local. Petrópolis, Vozes, 2001.

LIPOVETSKY, G. Império do Efêmero. (SP, Companhia das Letras).

LAVER, J.A. Roupa e a Moda (SP. Companhia das Letras).

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Semana Tecnológica - exposição de turbantes; visitas técnicas: exposições conforme calendário do municipio; trabalhos
interdisciplinares a desenvolver.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua , realizada através de atividades práticas, revisões, atendimento individualizado e pesquisas. Recuperação
final para alunos que demonstrarem dificuldade com atividades específicas às necessidades de cada um.

IX – Identificação:
Nome do Professor: MARIA TERESA MONDIN

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


