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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.

➢ Autodesenvolver-se.

➢ Realizar ilustrações, ambiências, cartelas de cores e de tecidos através de software gráfico.

➢ Estudar estilos de design.

➢ Identificar as necessidades do cliente.

➢ Esboçar modelo.

➢ Apresentar sugestões de modelos

➢ Indicar as características de materiais e acabamento.

➢ Obter aprovação final de desenhos.

➢ Confeccionar matriz dos desenhos.

➢ Preencher legenda do desenho.

➢ Experimentar ideias.

➢ Experimentar materiais na criação de projeto ou produto de moda.

➢ Realizar testes e ensaios nos materiais e produtos.

➢ Manter-se informado sobre as tendências correntes.

➢ Pesquisar literatura específica da área.

➢ Expressar-se utilizando vocabulário técnico.



➢ Interpretar terminologia técnica.

➢ Realizar intercâmbio de informações.

➢ Consultar bibliografia específica.

➢ Controlar graus de luminosidade e de temperatura do local de trabalho.

➢ Efetuar ajuste ergonômico no ambiente de trabalho.

➢ Verificar condições ergonômicas (monitor de vídeo, mouse, mesa digitalizadora, prancheta e teclado).

➢ Definir períodos de trabalho e pausa.

➢ Exercitar-se fisicamente prevenindo doenças ocupacionais.

➢ Manter-se dinâmico.

➢ Demonstrar criatividade.

➢ Trabalhar em equipe.

➢ Manter-se organizado.

➢ Demonstrar determinação.

➢ Demonstrar flexibilidade.

➢ Demonstrar objetividade.

➢ Autocontrolar-se.

➢ Manter bom relacionamento interpessoal.

➢ Demonstrar responsabilidade.

➢ Demonstrar dinamismo.

➢ Demonstrar capacidade de autocrítica.

➢ Resolver situações emergenciais.

➢ Agir com responsabilidade.

➢ Interpretar termos técnicos em outros idiomas.

➢ Atualizar-se em novas tecnologias.

➢ Operar aplicativos de informática.

➢ Comunicar-se com fluência (ser comunicativo).
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ILUSTRAÇÃO DE MODA - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Desenvolver diversos tratamentos plásticos no plano

bidimensional sobre vários suportes
1.1 Executar croquis em diversos tratamentos plásticos sobre

diferentes suportes
1. Estudos de luz e sombra utilizando as técnicas de: lápis

de cor aquarelável; caneta hidrocor; aquarela; colagem
com papel; colagem com tecido

2. Distinguir materiais adequados ao acabamento plástico do
croqui de moda harmonizando cores e texturas.

2.1 Identificar e aplicar técnicas de ilustração gráfica para o
croqui de moda.

2. Tipos de papéis adequados às técnicas de lápis de cor
aquarelável, caneta hidrocor, aquarela e colagens com
papel e tecido

3. Selecionar trabalhos para construir o portfólio. 2.2 Coletar trabalhos para execução do portfólio 3. Cuidados e manuseio do material de desenho: caneta
hidrocor; réguas; lápis de cor; lápis grafite; estilete; caneta
nanquim; Papéis: croqui, canson, color plus, tela, mi-
teintes, tecidos

3.1 Coletar trabalhos para execução do portfólio 4. Montagem do portfólio
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ILUSTRAÇÃO DE MODA - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Executar croquis em diversos tratamentos plásticos
sobre diferentes suportes

➢ 1. Estudos de luz e sombra utilizando as técnicas de:
lápis de cor aquarelável; caneta hidrocor; aquarela;
colagem com papel; colagem com tecido

➢ Apresentação do componente, do professor e das
bases tecnológicas. 23/07 a 27/07

➢ 1.1 Executar croquis em diversos tratamentos plásticos
sobre diferentes suportes

➢ 1. Estudos de luz e sombra utilizando as técnicas de:
lápis de cor aquarelável; caneta hidrocor; aquarela;
colagem com papel; colagem com tecido

➢ Apresentação das propostas de atividades, critérios de
avaliação, lista de material e análise diagnóstica. 30/07 a 03/08

➢ 1.1 Executar croquis em diversos tratamentos plásticos
sobre diferentes suportes

➢ 1. Estudos de luz e sombra utilizando as técnicas de:
lápis de cor aquarelável; caneta hidrocor; aquarela;
colagem com papel; colagem com tecido

➢ Exercícios práticos
06/08 a 10/08

➢ 1.1 Executar croquis em diversos tratamentos plásticos
sobre diferentes suportes

➢ 1. Estudos de luz e sombra utilizando as técnicas de:
lápis de cor aquarelável; caneta hidrocor; aquarela;
colagem com papel; colagem com tecido

➢ Exercícios práticos
13/08 a 17/08

➢ 1.1 Executar croquis em diversos tratamentos plásticos
sobre diferentes suportes

➢ 1. Estudos de luz e sombra utilizando as técnicas de:
lápis de cor aquarelável; caneta hidrocor; aquarela;
colagem com papel; colagem com tecido

➢ Exercícios práticos
20/08 a 24/08

➢ 1.1 Executar croquis em diversos tratamentos plásticos
sobre diferentes suportes

➢ 1. Estudos de luz e sombra utilizando as técnicas de:
lápis de cor aquarelável; caneta hidrocor; aquarela;
colagem com papel; colagem com tecido

➢ Exercícios práticos
27/08 a 31/08

➢ 1.1 Executar croquis em diversos tratamentos plásticos
sobre diferentes suportes

➢ 1. Estudos de luz e sombra utilizando as técnicas de:
lápis de cor aquarelável; caneta hidrocor; aquarela;
colagem com papel; colagem com tecido

➢ Exercícios práticos
03/09 a 06/09

➢ 1.1 Executar croquis em diversos tratamentos plásticos
sobre diferentes suportes

➢ 1. Estudos de luz e sombra utilizando as técnicas de:
lápis de cor aquarelável; caneta hidrocor; aquarela;
colagem com papel; colagem com tecido

➢ Exercícios práticos
10/09 a 14/09

➢ 2.1 Identificar e aplicar técnicas de ilustração gráfica
para o croqui de moda.

➢ 2. Tipos de papéis adequados às técnicas de lápis de
cor aquarelável, caneta hidrocor, aquarela e colagens com
papel e tecido

➢ Exercícios práticos
17/09 a 21/09

➢ 2.1 Identificar e aplicar técnicas de ilustração gráfica
para o croqui de moda.

➢ 2. Tipos de papéis adequados às técnicas de lápis de
cor aquarelável, caneta hidrocor, aquarela e colagens com
papel e tecido

➢ Exercícios práticos
24/09 a 28/09

➢ 2.1 Identificar e aplicar técnicas de ilustração gráfica
para o croqui de moda.

➢ 2. Tipos de papéis adequados às técnicas de lápis de
cor aquarelável, caneta hidrocor, aquarela e colagens com
papel e tecido

➢ Exercícios práticos
01/10 a 05/10



➢ 2.1 Identificar e aplicar técnicas de ilustração gráfica
para o croqui de moda.

➢ 2. Tipos de papéis adequados às técnicas de lápis de
cor aquarelável, caneta hidrocor, aquarela e colagens com
papel e tecido

➢ Exercícios práticos
08/10 a 11/10

➢ 2.1 Identificar e aplicar técnicas de ilustração gráfica
para o croqui de moda.

➢ 2. Tipos de papéis adequados às técnicas de lápis de
cor aquarelável, caneta hidrocor, aquarela e colagens com
papel e tecido

➢ Exercícios práticos
16/10 a 19/10

➢ 2.1 Identificar e aplicar técnicas de ilustração gráfica
para o croqui de moda.

➢ 2. Tipos de papéis adequados às técnicas de lápis de
cor aquarelável, caneta hidrocor, aquarela e colagens com
papel e tecido

➢ Exercícios práticos
22/10 a 27/10

➢ 2.1 Identificar e aplicar técnicas de ilustração gráfica
para o croqui de moda.

➢ 3. Cuidados e manuseio do material de desenho:
caneta hidrocor; réguas; lápis de cor; lápis grafite; estilete;
caneta nanquim; Papéis: croqui, canson, color plus, tela,
mi-teintes, tecidos

➢ Exercícios práticos
29/10 a 01/11

➢ 2.2 Coletar trabalhos para execução do portfólio ➢ 3. Cuidados e manuseio do material de desenho:
caneta hidrocor; réguas; lápis de cor; lápis grafite; estilete;
caneta nanquim; Papéis: croqui, canson, color plus, tela,
mi-teintes, tecidos

➢ Exercícios práticos
05/11 a 10/11

➢ 2.2 Coletar trabalhos para execução do portfólio ➢ 3. Cuidados e manuseio do material de desenho:
caneta hidrocor; réguas; lápis de cor; lápis grafite; estilete;
caneta nanquim; Papéis: croqui, canson, color plus, tela,
mi-teintes, tecidos

➢ Exercícios práticos
12/11 a 14/11

➢ 2.2 Coletar trabalhos para execução do portfólio ➢ 3. Cuidados e manuseio do material de desenho:
caneta hidrocor; réguas; lápis de cor; lápis grafite; estilete;
caneta nanquim; Papéis: croqui, canson, color plus, tela,
mi-teintes, tecidos

➢ Exercícios práticos
21/11 a 23/11

➢ 2.2 Coletar trabalhos para execução do portfólio ➢ 3. Cuidados e manuseio do material de desenho:
caneta hidrocor; réguas; lápis de cor; lápis grafite; estilete;
caneta nanquim; Papéis: croqui, canson, color plus, tela,
mi-teintes, tecidos

➢ Exercícios práticos
26/11 a 30/11

➢ 3.1 Coletar trabalhos para execução do portfólio ➢ 4. Montagem do portfólio ➢ Exercícios práticos 03/12 a 07/12

➢ 3.1 Coletar trabalhos para execução do portfólio ➢ 4. Montagem do portfólio ➢ Exercícios práticos 10/12 a 14/12

➢ 3.1 Coletar trabalhos para execução do portfólio ➢ 4. Montagem do portfólio ➢ Exercícios práticos 17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ILUSTRAÇÃO DE MODA - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

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



➢  1. Desenvolver diversos tratamentos
plásticos no plano bidimensional sobre vários
suportes

➢ Avaliação dos estudos de desenho, técnicas
de criação e experimentação com materiais
artísticos

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.

➢ Técnicas de representação: Drapeados e
movimento de tecido. (Parte 1) Estudo de luz e
sombra com lápis de cor, aquarela e marcador
em desenho de peças de roupas separadas.

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.

➢ Técnicas de representação: Drapeados e
movimento de tecido. (Parte 2)

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.



➢ Decodificação de fotografia e aplicação em
croqui de moda com estudo de luz e sombra com
aquarela e marcador.

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.

➢ Desenho de croquis de moda: listras e xadrez
com marcadores. Camuflado e floral com
aquarela.

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.

➢ Criação de Ilustração em revista: Criação de
ilustração da capa (dianteira) com técnica de
contraste (p/b) em papel preto usando materiais
com cores claras (guache, giz pastel seco, lápis
de cor e canetas).

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.



➢  2. Distinguir materiais adequados ao
acabamento plástico do croqui de moda
harmonizando cores e texturas.

➢ Criação de Ilustração em revista: Criação de
ilustração para capa (traseira) usando técnica
mista, mesclando colagem e desenho para criar
a propaganda de um produto de beleza.

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.

➢ Técnicas de representação: Estampas

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.

➢ Técnicas de representação: Texturas (Lã,
veludo, couro, meia arrastão, tule, pelos, jeans,
renda, animal print e paetês)

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.



➢ Criação de croquis de moda: Técnica de
colagem por sobreposição e janela vazada com
tecidos e papéis. Usando harmonia de cores por
semelhança e analogia.

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.

➢ Desenho de croquis de moda: Uso de
técnicas mistas para representação das texturas.

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.

➢ 3. Selecionar trabalhos para construir o
portfólio. ➢ Montagem e organização do portfólio

➢ Criatividade, qualidade e limpeza do
exercício.

➢ Uso de materiais e técnicas de maneira
adequada e criativa.

➢ 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.

➢ Pontualidade.

➢ Inovação na elaboração do desenho/pintura.
Apresentação de trabalho sem sujeira e com
bom acabamento.

➢ Escolha e adequação de materiais que
permitam a boa execução do exercício e
aplicação correta e criativa das técnicas.

➢ Demonstração de aprofundamento teórico
na aplicação de técnicas de desenho e pintura.

➢ Questionamentos e comentários sobre
assuntos e técnicas de pintura e desenho.
Materiais organizados. Auxílio na organização
da sala.

➢ Chegar no horário certo. Cumprimento de
prazos para entrega do exercício.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ILUSTRAÇÃO DE MODA - GRUPO A 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

Aula Inaugural: apresentação
das bases tecnológicas e/ou
cient i f icas; instrumentos e
critérios de avaliação;

A v a l i a ç ã o  d i a g n ó s t i c a ;
Elaboração de atividades para
trabalhar com as lacunas de
aprendizagem

Montagem de material: apostila
e apresentações em power
point

R e u n i ã o  P e d a g ó g i c a  e
planejamento

AGOSTO

Acompanhamento da frequência
dos alunos através de registros
n o s  d i á r i o s  d e  c l a s s e ,
comunicando a coordenação de
curso os alunos com muitas
faltas.

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno. Avaliação do portfólio

SETEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno. Avaliação do portfólio Reunião de Curso

OUTUBRO

Acompanhamento da frequência
dos alunos através de registros
n o s  d i á r i o s  d e  c l a s s e ,
comunicando a coordenação de
curso os alunos com muitas
faltas.

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno. Avaliação do portfólio

NOVEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno. Avaliação do portfólio Reunião de Curso

DEZEMBRO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

R e u n i ã o  P e d a g ó g i c a  e
Planejamento
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Bibliografia:

LAFUENTE, Maite. Técnica de Ilustracion de Moda, 2009.

MORRIS, Bethan. FASHION ILLUSTRATOR, MANUAL DO ILUSTRADOR. Cosac Naify, São Paulo, 2007.

. MAYER, Ralph. Manual do Artista de Técnicas e Materiais. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

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

PEDROSA, Israel. O Universos da cor. Senac Nacional. Rio de Janeiro, RJ. 2008.

OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Campus. Rio de Janeiro, RJ. 1990.

ARHEIN, Rudolf. Arte e Percepção Visual: Uma Psicologia da Visão Criadora. São Paulo: Editora Pioneira, 2000.

PEDROSA, Israel. Da Cor a Cor Inexistente. Brasília: Universidade de Brasília, 1982.

LANGFARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. Ed. Edgar Blucher, SãoPaulo, SP. 1987.

GOETHE, J.W. Doutrina das cores. Seleção Marcus Giannotti. Nova Alexandria. São Paulo. SP. 1993.

MANGUEL, A. Lendo Imagens. SP, Companhia das Letras, 2001.

FRANCASTEL, Pierre. A realidade figurativa. SP, Perspectiva, 1993.

EDWARDS, Betty. DESENHANDO COM O LADO DIREITO DO CÉREBRO. Martins Fontes.

BRYANT, MicheleWesen. Desenho de moda. Técnicas de ilustração para estilistas,São Paulo, SENAC, 2012.

Sulfite, cola, papel higiênico, canson 200g, sabonete neutro, caneta stabilo, godê, pasta com plásticos para portfólio, pincel pêlo de
marta redondo, lápis 6b, 4b, 2b, lapiseira 0.3, 0.5, 0.7, lápis de cor aquarela, nanquim, pote de plástico para água, toalha, caneta
nanquim 0.3, 0.5, 0.7, régua, caderno para anotações, tesoura, limpa tipo, borracha

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Recuperação contínua por meio de estudo individualizado com revisão das técnicas abordadas, pesquisas auxiliares e o refazer dos
exercícios de acordo com a correção, feedback e necessidade de cada aluno.

IX – Identificação:
Nome do Professor: SARAH DE GODOY MOREIRA DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


