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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.

➢ Avaliar custo e benefício de materiais.

➢ E – PROJETAR PEÇAS SOB MEDIDA

➢ PERFIL PROFISSIONAL DA QUALIFICAÇÃO

➢ MÓDULO III – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO MODELAGEM DO VESTUÁRIO

➢ O TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO é o profissional que representa graficamente peças de vestuário planificadas,
cria e adapta modelos, avalia materiais têxteis e aviamentos para o desenvolvimento de produto, desenvolve protótipos das peças do
vestuário, atendendo às necessidades dos diversos públicos, utilizando técnicas de modelagem plana, moulage e digital. Pesquisam
segmentos de mercado, estudando estilos de design. Apresenta domínio na utilização de ferramentas da computação gráfica para
moda, elaborando fichas técnicas, desenho técnico de vestuário. Relaciona a produção visual de arte e do design de moda em
contextos histórico, social, político, estético e econômico, relacionados a diversos países.

➢ Desenvolver produtos de vestuário a partir de pesquisas de mercado, as quais definirão o público-alvo, as tendências da moda e
as necessidades do mercado de vestuário.

➢ Pesquisar segmentos de mercado, estudando estilos de design.

➢ Avaliar pesquisas sobre tendências de mercado.

➢ Desenvolver fornecedores planejando e executando projetos de desenvolvimento de produto do vestuário.

➢ Avaliar materiais têxteis e aviamentos para aquisição.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES:

➢ A – ANALISAR SEGMENTO DE ATUAÇÃO NO MERCADO

➢ Avaliar ideias e produtos de concorrentes.



➢ C- AVALIAR MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO

➢ Avaliar visualmente o grau de acabamento dos materiais.

➢ Pesquisar tendências da moda.

➢ Identificar as necessidades do cliente.

➢ F – DESENVOLVER PRODUTOS DE VESTUÁRIO

➢ Fabricar protótipos.

➢ H – CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DO PRODUTO E PROCESSO

➢ Controlar desperdícios.

➢ I – DAR ACABAMENTO FINAL AOS DESENHOS

➢ Indicar as características de materiais e acabamento.

➢ J – REALIZAR PESQUISAS

➢ Experimentar ideias.

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

➢ Realizar testes e ensaios nos materiais e produtos.

➢ K – COMUNICAÇÃO

➢ Expressar-se utilizando vocabulário técnico.

➢ Realizar intercâmbio de informações.

➢ M – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ Manter-se dinâmico.

➢ Demonstrar criatividade.

➢ Comunicar-se com fluência (ser comunicativo).

➢ Trabalhar em equipe.

➢ Manter-se organizado.

➢ Demonstrar determinação.

➢ Demonstrar flexibilidade.

➢ Demonstrar objetividade.

➢ Autocontrolar-se.

➢ Manter bom relacionamento interpessoal.

➢ Demonstrar responsabilidade.

➢ Demonstrar dinamismo.

➢ Autodesenvolver-se.

➢ Demonstrar capacidade de autocrítica.

➢ Resolver situações emergenciais.

➢ Agir com responsabilidade.

➢ Operar aplicativos de informática.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Selecionar matérias-primas para confecção de uma linha

de acessórios inovadores adequados ao publico alvo
definido em projeto.

1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de moda se
destina.

1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

2. Diagnosticar os trabalhos de superfície adequados ao
projeto de moda

1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao projeto de
moda.

2. Elaboração e produção de interferências visuais nos looks
do TCC para desfile e editorial: análise das possibilidades:
de bordados; recortes; sobreposições; estamparia;
texturas; materiais alternativos e sustentáveis

2.0 Aplicar os elementos selecionados no tridimensional.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ INÍCIO DAS AULAS / RECEPÇÃO DOS ALUNOS/
APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR/APRESENTAÇÃO
DAS COMPETÊNCIAS/HABILIDADES E BASES
TECNOLÓGICAS – AULA INAUGURAL 23/07 a 27/07

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Apresentação das propostas de atividades. Projeto 1:
Acessório para pescoço. Pesquisa: Em dupla os alunos
farão uma pesquisa de imagens e escolherão uma marca
para fazerem a produção de moda de uma de suas
coleções, pensando em um editorial de revista. Solução de
problemas: Seleção e montagem de painel.

30/07 a 03/08

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ Projeto 1: Acessório para pescoço. Aula prática:
Desenvolvimento do desenho e do molde.

06/08 a 10/08

08/08 a 08/08

08/08 a 08/08

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Projeto 1: Acessório para pescoço. Aula prática:
Desenvolvimento do acessório de acordo com o desenho.

13/08 a 17/08

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ Entrega do acessório do pescoço (Painel, desenho e
acessórios). Projeto 2: Acessório para cabeça. Tema:
Sereia - De acordo com imagens apresentadas pelo
professor aos alunos, individualmente eles desenvolverão
o projeto de um acessório para cabeça. Aula expositiva:
Apresentação dos slides com as referências visuais para
os alunos e explicação do projeto. Aula prática: Pesquisa
de imagens de acessórios de cabeça, com base na
pesquisa desenvolvida fazer desenho de 2 acessórios de
cabeça diferentes

20/08 a 24/08



➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ (Recuperação de acordo a necessidade de cada aluno
referente ao projeto 1) Projeto 2: Acessório para cabeça.
Aula prática: A partir dos desenhos desenvolvidos na aula
anterior escolher um e iniciar a confecção do acessório
para cabeça, de acordo com o desenho selecionado.

27/08 a 31/08

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ Não terá aula.

03/09 a 06/09

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ Projeto 2: Acessório para cabeça. Aula prática:
Desenvolvimento do acessório para cabeça, de acordo
com o desenho selecionado.

10/09 a 14/09

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Projeto 2: Acessório para cabeça. Ensaio fotográfico:
Cada aluno fará uma produção de moda e fotografará uma
modelo utilizando o acessório confeccionado. Entrega do
Projeto 2 (Desenhos e acessório). 17/09 a 21/09

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ (Recuperação de acordo a necessidade de cada aluno
referente ao projeto 2) Projeto 3: Acessório de vestir - Gola.
Pesquisa: Cada aluno escolherá um tema de inspiração e
montará um painel semântico para desenvolvimento de
uma Gola.

24/09 a 28/09

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Projeto 3: Acessório de vestir – Gola. Aula técnica:
Com base no painel semântico desenvolvido na aula
anterior, desenvolver a ilustração da gola que será
confeccionada. 01/10 a 05/10

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Não tera aula

08/10 a 11/10



➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Projeto 3: Acessório de vestir – Gola. Aula prática:
Desenvolvimento da gola, de acordo com a ilustração
desenvolvida na aula anterior.

16/10 a 19/10

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Projeto 3: Acessório de vestir Gola. Aula prática:
Finalização e entrega (Painel, ilustração e gola) Semana
Tecnológica 27/10 a 01/11

22/10 a 27/10

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Semana Tecnológica 27/10 a 01/11 (02/11 não terá
aula)

29/10 a 01/11

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ (Recuperação de acordo a necessidade de cada aluno
referente ao projeto 3) Projeto 4: Acessório para desfile:
Desenvolvimento de acessório para o desfile de conclusão
de curso. Aula Prática: Com base na coleção desenvolvida
no componente de DTCC cada grupo deverá criar um
acessório para cabeça, pescoço, mãos ou pés. Utilizar
painel de inspiração, painel de acessórios e croqui da peça
do desfile. Fazer o desenho do acessório que será
confeccionado.

05/11 a 10/11

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Não tera aula

12/11 a 14/11

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Projeto 4: Acessório para desfile: Desenvolvimento do
acessório de acordo com o desenho desenvolvido.

21/11 a 23/11

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Entrega do Projeto 4 (Painel de inspiração, Painel de
acessórios, Croqui da peça do desfile, Desenho do
acessório e Acessório). Semana de de apresentação de
TCC 30/11, 03/12 e 04/12 26/11 a 30/11



➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ (Recuperação de acordo a necessidade de cada aluno
referente ao projeto 4). Feedback para os alunos e
Devolução dos trabalhos. Semana de de apresentação de
TCC 30/11, 03/12 e 04/12 03/12 a 07/12

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Fechamento de menções

10/12 a 14/12

➢ 1.1 Identificar as funções para as quais o projeto de
moda se destina.

➢ 1.2 Executar uma linha de acessórios adequada ao
projeto de moda.

➢ 2.0 Aplicar os elementos selecionados no
tridimensional.

➢ 1. Elaboração e confecção de acessórios para desfile e
editorial: Acessórios para cabeça, pescoço, mãos e pés.

➢ 2. Elaboração e produção de interferências visuais nos
looks do TCC para desfile e editorial: análise das
possibilidades: de bordados; recortes; sobreposições;
estamparia; texturas; materiais alternativos e sustentáveis

➢ Fechamento de menções

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

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

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

➢  1 .  Selec ionar  matér ias-pr imas para
confecção de uma l inha de acessór ios
inovadores adequados ao publico alvo definido
em projeto.

➢ Acessório de pescoço - Painel, desenho e
acessório

➢ Acabamentos e aparencia do produto,
criatividade e inovação; adequação do projeto
ao publico alvo; participação e cumprimento de
prazo.

➢ Trabalhos bem acabados, limpos, criativos,
com propostas inovadorasque se adequem ao
publico alvo . Desenvolvimento da atividade em
sala de aula; cumprimento de prazo.

➢ De acordo com imagens apresentadas pelo
professor aos alunos, individualmente eles
desenvolverão o projeto de um acessório para
cabeça.

➢ Acabamentos e aparencia do produto,
criatividade e inovação; adequação do projeto
ao publico alvo; participação e cumprimento de
prazo.

➢ Trabalhos bem acabados, limpos, criativos,
com propostas inovadorasque se adequem ao
publico alvo . Desenvolvimento da atividade em
sala de aula; cumprimento de prazo.

➢ 2. Diagnosticar os trabalhos de superfície
adequados ao projeto de moda

➢ Projeto 3: Acessório de vestir - Gola.
Pesquisa: Cada aluno escolherá um tema de
inspiração e montará um painel semântico para
desenvolvimento de uma Gola.

➢ Acabamentos e aparencia do produto,
criatividade e inovação; adequação do projeto
ao publico alvo; participação e cumprimento de
prazo.

➢ Trabalhos bem acabados, limpos, criativos,
com propostas inovadorasque se adequem ao
publico alvo . Desenvolvimento da atividade em
sala de aula; cumprimento de prazo.

➢ Acessório para desfile: Desenvolvimento do
acessó r io  de  aco rdo  com o  desenho
desenvolvido.

➢ Acabamentos e aparencia do produto,
criatividade e inovação; adequação do projeto
ao publico alvo; participação e cumprimento de
prazo.

➢ Trabalhos bem acabados, limpos, criativos,
com propostas inovadorasque se adequem ao
publico alvo . Desenvolvimento da atividade em
sala de aula; cumprimento de prazo.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO III - 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 Correção das at ividades e
avaliações

C o n s e l h o  d e  c l a s s e
Planejamento

AGOSTO 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 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

OUTUBRO 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 curso

NOVEMBRO 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 Reunião de planejamento

DEZEMBRO 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
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Bibliografia:

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1981.

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processo de criação. São Paulo: Vozes, 1987.

AVELAR, Suzana. Moda, globalização e novas tecnologias. São Paulo: Estação das letras e cores, 2009.

MESQUITA, Cristiane. Moda contemporânea, quatro ou cinco conexões possíveis. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2006.

JONES, Sue Jenkyn. Fashion Design – manual do estilista. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

Laboratório de inform;atica; Data show; sala de desenho.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Projeto press kit esta integrado com as aulas de tcc.

Atividade de acessorio para desfile - esta integrado com as aulas de Desfile.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Acompanhamento e análise de dificuldades ao longo das aulas, revisão de dúvidas e estratégias que auxiliem na melhoria do
aprendizado.

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

Possíveis alterações que se façam necessárias durante a execução do plano de aula serão registradas no diário de classe.

IX – Identificação:
Nome do Professor: KATIA STEFAN DE OLIVEIRA

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


