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Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Qualificação: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Componente Curricular: LINGUAGEM,TRABALHO E TECNOLOGIA

Módulo: 3º MÓDULO - B C. H. Semanal: 25

Professor: ROMY VIANA PEDRO

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

➢ K – COMUNICAÇÃO - Expressar-se utilizando vocabulário técnico; Interpretar terminologia técnica; Realizar intercâmbio de
informações; Consultar bibliografia específica.

➢ M – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS - Comunicar-se com fluência (ser comunicativo); Trabalhar em equipe;
Manter-se organizado
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: LINGUAGEM,TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar textos técnicos, administrativos e comerciais da

área de Modelagem do Vestuário por meio de indicadores
linguísticos e de indicadores extralinguísticos.

1.1 Identif icar indicadores l inguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à área de
Modelagem do Vestuário, a partir do estudo de: -
Indicadores linguísticos: - vocabulário; morfologia; sintaxe;
semântica; grafia; pontuação; acentuação, entre outros. -
Indicadores

2. Desenvolver textos técnicos, comerciais e administrativos
aplicados à área de Modelagem do Vestuário, de acordo
com normas e convenções específicas.

1.2 Apl icar  procedimentos de le i tura  ins t rumenta l
(identificação do gênero textual, do públicoalvo, do tema,
das palavraschave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

2. extralinguísticos: - efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré- estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de texto (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação,objetivos do
texto, públicoalvo).

3. Pesquisar e analisar informações da área de Modelagem
do Vestuário, em diversas fontes, convencionais e
eletrônicas.

1.3 Apl icar procedimentos de le i tura especial izada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

3. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à análise e
à produção de textos técnicos específicos da área de
Modelagem do Vestuário.

4. Interpretar a terminologia técnico-científica da área
profissional.

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica e
comercial direcionadas à área de atuação.

4. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à
área de Modelagem do Vestuário: - Ofícios; Memorandos;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

5. Comunicar-se, oralmente e por escrito, utilizando a
terminologia técnico-científica da profissão.

2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de coesão
em artigos e em documentação técnico-administrativos
relacionados à área de Modelagem do Vestuário.

5. Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de
textos a diversas circunstâncias de comunicação
(variantes da linguagem formal e de linguagem informal).

2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial aplicados à
área de atuação.

6. Princípios de terminologia aplicados à área de Modelagem
do Vestuário - Glossário dos termos utilizados na área de
Modelagem do Vestuário.

3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa convencionais e
eletrônicas.

7. Apresentação de trabalhos técnico-cientí f icos -
Orientações e normas linguísticas para a elaboração do
trabalho técnico-científ ico (estrutura de trabalho
monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências
bibliográficas).

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na execução
de pesquisas específicas da área de Modelagem do
Vestuário.

8. Apresentação oral - Planejamento da apresentação;
Produção da apresentação audiovisual; Execução da
apresentação.

4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área. 9. Técnicas de leitura instrumental - Identificação do gênero
textual; Identificação do públicoalvo; Identificação do tema;
Identificação das palavras-chave do texto; Identificação
dos termos técnicos e científicos; Identificação dos
elementos coesivos do texto; Identificação da ideia central
do texto; Identificação dos principais argumentos e sua
estrutura.



4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área. 10. Técnicas de leitura especial izada: - Estudo dos
significados dos termos técnicos; Identificação e análise
da estrutura argumentativa; Estudo do significado geral do
texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de
argumentação; Estudo da confiabilidade das fontes.

5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua comum,
adequados a cada contexto.

5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de
estudo.

5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao contexto da
profissão, utilizando a termologia técnico-científica.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: LINGUAGEM,TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do públicoalvo, do tema,
das palavraschave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Modelagem do Vestuário, a partir do estudo de: -
Indicadores linguísticos: - vocabulário; morfologia; sintaxe;
semântica; grafia; pontuação; acentuação, entre outros. -
Indicadores

➢ 2. extralinguísticos: - efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré- estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de texto (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação,objetivos do
texto, públicoalvo).

➢ Apresentação do componente, do professor e das
bases tecnológicas.

➢ Apresentação das propostas de atividades, critérios de
avaliação, lista de material e análise diagnóstica.

23/07 a 03/08

➢ 1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

➢ 3. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Modelagem do Vestuário.

➢ Aula expositiva e dialogada.
06/08 a 17/08

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 9. Técnicas de leitura instrumental - Identificação do
gênero textual; Identificação do públicoalvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ Aula expositiva

20/08 a 31/08

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de Modelagem do
Vestuário.

➢ 4. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Modelagem do Vestuário: - Ofícios;
Memorandos; Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações;
Recibos; Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico;
Contrato; Memorial descritivo; Memorial de critérios;
Técnicas de redação.

➢ Produção de texto

03/09 a 14/09

➢ 2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 3. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Modelagem do Vestuário.

➢ 5. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de
linguagem informal).

➢ Tipos de redações técnicas voltadas para a área de
moda

➢ Produção de texto 17/09 a 28/09



➢ 3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de Modelagem
do Vestuário.

➢ 7. Apresentação de trabalhos técnico-científicos -
Orientações e normas linguísticas para a elaboração do
trabalho técnico-científico (estrutura de trabalho
monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências
bibliográficas).

➢ Pesquisa e Organização de Trabalhos

01/10 a 11/10

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área. ➢ 9. Técnicas de leitura instrumental - Identificação do
gênero textual; Identificação do públicoalvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ Exposição de pesquisas relacionadas a termos técnicos
da área de moda

16/10 a 27/10

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área. ➢ 6. Princípios de terminologia aplicados à área de
Modelagem do Vestuário - Glossário dos termos utilizados
na área de Modelagem do Vestuário.

➢ Termos técnicos da área de moda
29/10 a 10/11

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 9. Técnicas de leitura instrumental - Identificação do
gênero textual; Identificação do públicoalvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ Recuperação contínua dos contéudos teóricos e

➢ práticos.
12/11 a 23/11

➢ 5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

➢ 10. Técnicas de leitura especializada: - Estudo dos
significados dos termos técnicos; Identificação e análise da
estrutura argumentativa; Estudo do significado geral do
texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de
argumentação; Estudo da confiabilidade das fontes.

➢ - Discussão das ideias e elaboração de síntese;

26/11 a 07/12

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.

➢ 4. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Modelagem do Vestuário: - Ofícios;
Memorandos; Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações;
Recibos; Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico;
Contrato; Memorial descritivo; Memorial de critérios;
Técnicas de redação.

➢ Produção textual

10/12 a 14/12

➢ 5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.

➢ 8. Apresentação oral - Planejamento da apresentação;
Produção da apresentação audiovisual; Execução da
apresentação.

➢ 9. Técnicas de leitura instrumental - Identificação do
gênero textual; Identificação do públicoalvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ Trabalho em grupo

17/12 a 17/12



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: LINGUAGEM,TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 3º MÓDULO

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

➢ 1. Analisar textos técnicos, administrativos e
comerciais da área de Modelagem do Vestuário
por meio de indicadores linguísticos e de
indicadores extralinguísticos.

➢ 1- Análise crítica. ➢ Domínio de conceitos expressos com
clareza. ➢ Clareza na fala e escrita

➢ 2. Desenvolver textos técnicos, comerciais e
administrativos aplicados à área de Modelagem
do Vestuário, de acordo com normas e
convenções específicas.

➢ 4. Avaliação escrita individual ➢ 1.3. Coesão e coerência; ➢ Clareza e organização na escrita

➢ 3. Pesquisar e analisar informações da área
de Modelagem do Vestuário, em diversas fontes,
convencionais e eletrônicas.

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

➢  In ic ia t i va ,  par t i c ipação,  in te resse,
cooperação e organização pessoal durante a
aula.

➢ 4. Interpretar a terminologia técnico-científica
da área profissional. ➢ Elaboração do glossário.

➢ 6. Organização, realização de pesquisas
referentes ao tema e registro dos dados
coletados. Observação de desempenho do
aluno e comportamento em sala de aula.

➢ Profundidade no tema pesquisado.

➢ 5. Comunicar-se, oralmente e por escrito,
utilizando a terminologia técnico-científica da
profissão.

➢ Apresentação de seminários. ➢ língua e persuasão. ➢ Clareza na fala e escrita
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: LINGUAGEM,TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 3º 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 Retomada de conteúdos recuperação contínua Reunião pedagógica

AGOSTO Organização das palestras com
ex-alunos, 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 pedagógica

SETEMBRO Retomada de conteúdos recuperação contínua Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de curso

OUTUBRO Retomada de conteúdos recuperação contínua
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de curso

NOVEMBRO Retomada de conteúdos recuperação contínua Organização e correção do
Projeto desenvolvido nas aulas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

DEZEMBRO Retomada de conteúdos recuperação contínua
Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Reunião de curso



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
INFANTE, Ulisses. Do Texto ao contexto. São Paulo: Scipione

MARTINS, Dileta Silveira. Português Instrumental: Atlas, SP.

Núcleo Básico 2-Linguagem, Trabalho e Tecnologia,Fundação Padre Anchieta,São Paulo,2011.

Bibliografia de apoio: Jornais e Revistas: Revistas

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Dinâmicas, Dramatizações

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Será feita a recuperação contínua para os alunos com aproveitamento insatisfatório, por meio de atividades, recursos e metodologias
diferenciadas e individualizadas com a finalidade de eliminar ou reduzir dificuldades que inviabilizam o desenvolvimento das
competências.

IX – Identificação:
Nome do Professor: ROMY VIANA PEDRO

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


