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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.

➢ 1Manter-se dinâmico.

➢ 1Trabalhar em equipe.

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

➢ ¨1Confeccionar moldes para roupas dos segmentos masculino, feminino e infantil.

➢ ¨1Desenvolver protótipos de roupas.

➢ ¨1Interpretar desenhos técnicos e modelos.

➢ B – CONFECCIONAR MOLDES PARA ROUPAS

➢ 1Elaborar desenhos planificados de roupas.

➢ 1Traçar moldes de roupas.

➢ C – AVALIAR MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO

➢ 1Avaliar visualmente o grau de acabamento dos materiais.

➢ 1Orientar a fabricação de protótipos.

➢ 1Ajustar moldes e gabaritos.

➢ E – PROJETAR PEÇAS SOB MEDIDA

➢ 1Selecionar tecidos.

➢ 1Definir modelo conforme tecido.



➢ 1Tirar medidas.

➢ G – PREPARAR PEÇAS PARA COSTURA

➢ 1Cortar peças em tecidos.

➢ H – CONTRIBUIR COM A QUALIDADE DO PRODUTO E PROCESSO

➢ 1Controlar desperdícios.

➢ K – COMUNICAÇÃO

➢ 1Expressar-se utilizando vocabulário técnico.

➢ 1Interpretar terminologia técnica.

➢ 1Consultar bibliografia específica.

➢ M – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ 1Manter-se organizado.

➢ 1Demonstrar determinação.

➢ 0Demonstrar flexibilidade.

➢ 1Autocontrolar-se.

➢ 1Demonstrar responsabilidade.

➢ 1Autodesenvolver-se.

➢ 1Atualizar-se em novas tecnologias.

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

Componente Curricular: MODELAGEM PLANA III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. 1. Interpretar e desenvolver adaptações de modelos. 1.1 Executar adaptações de modelos de peças do vestuário

de tecidos planos.
1. Tipos e técnica de adaptações de modelos em:(casacos e

jaquetas;coletes;calças sociais;macacão).

2. 2. Construir diagramas relacionados aos tecidos de malha. 2.1 Executar diagramas de peças do vestuário de tecidos de
malha.

2. Fundamentos de malharia:estudo do fator de elasticidade
em tecidos de malha e suas aplicações;base do corpo em
malha).

3. 3. Avaliar os diversos tipos de acabamentos especiais de
peças do vestuário.

2.2 Reproduzir molde de peças do vestuário já existentes. 3. Adaptações em malharia:(calças de agasalho e legging;
abertura polo; blusa de agasalhos;regatas;top;maios)

3.1 Definir acabamentos especiais de peças. 4. Técnicas de clonagem de moldes a partir de uma peça
pronta.

5. Acabamentos especiais:(forro; galão;ribana).
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: MODELAGEM PLANA III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 2.1 Executar diagramas de peças do vestuário de
tecidos de malha.

➢ 2. Fundamentos de malharia:estudo do fator de
elasticidade em tecidos de malha e suas aplicações;base
do corpo em malha).

23/07 a 27/07

➢ 2.1 Executar diagramas de peças do vestuário de
tecidos de malha.

➢ 3. Adaptações em malharia:(calças de agasalho e
legging; abertura polo; blusa de
agasalhos;regatas;top;maios)

30/07 a 03/08

➢ 2.1 Executar diagramas de peças do vestuário de
tecidos de malha.

➢ 3. Adaptações em malharia:(calças de agasalho e
legging; abertura polo; blusa de
agasalhos;regatas;top;maios)

06/08 a 10/08

➢ 2.1 Executar diagramas de peças do vestuário de
tecidos de malha.

➢ 3. Adaptações em malharia:(calças de agasalho e
legging; abertura polo; blusa de
agasalhos;regatas;top;maios)

13/08 a 17/08

➢ 2.1 Executar diagramas de peças do vestuário de
tecidos de malha.

➢ 3. Adaptações em malharia:(calças de agasalho e
legging; abertura polo; blusa de
agasalhos;regatas;top;maios)

20/08 a 24/08

27/08 a 31/08

03/09 a 06/09

10/09 a 14/09

17/09 a 21/09

24/09 a 28/09

01/10 a 05/10

08/10 a 11/10

16/10 a 19/10

22/10 a 27/10

29/10 a 01/11

05/11 a 10/11

12/11 a 14/11

21/11 a 23/11

26/11 a 30/11

03/12 a 07/12

10/12 a 14/12

17/12 a 17/12



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: MODELAGEM PLANA III - GRUPO A Módulo: 3º MÓDULO

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

➢ 1. 1. Interpretar e desenvolver adaptações de
modelos.

➢ Apresentação da Modelagem da calça
legging - O aluno será capaz de detectar qual o
tipo de elasticidade que um tecido com elastano
tem e ajustar as medidas de corpo para a
porcentagem de encolhimento que o tecido pede
para criar a base desejada.

➢ - entendimento da transformação das
medidas de corpo ajustadas no encolhimento do
tecido de malha;

➢ - qualidade dos traços riscados no molde,
corte ao utilizarem a tesoura e limpeza na
apresentação dos moldes entregues.

➢ Entrega do diagrama e molde para corte da
legging

➢ 2. 2. Construir diagramas relacionados aos
tecidos de malha.

➢ O aluno será capaz de saber detectar as
alturas em um molde de calça originando outras
bases, como pantalona e calça boca flare

➢ - coerencia da ficha tecnica a modelagem;

➢ - qualidade dos traços riscados no molde,
corte ao utilizarem a tesoura e limpeza na
apresentação dos moldes entregues.

➢ Modelagem com todas as adaptações e
margens de costura nos lugares exatos de
acordo com o maquinário e seguindo o que foi
solicitado na ficha técnica.

➢  3 .  3 .  Ava l iar  os  d iversos t ipos de
acabamentos especiais de peças do vestuário.

➢ O aluno irá associar o aprendizado da
construção de base soltas ao desenvolver um
único produto como o colete;

➢ Depois de um debate de qual a base a ser
utilizada para fazer um colete.

➢ - ficha técnica com todas as informações
para a execução de um colete: medidas, quais
os tecidos a serem utilizados, aviamentos
necessários e tipos de acabamentos.

➢ Ficha técnica pronta contendo todas as
informações definidas acordada em sala de aula
pela turma
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: MODELAGEM PLANA 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

FEVEREIRO Apresentação do curso para os
novos alunos

Organização de materiais de
apoio que serão utilizados nas
aulas

Montagem de material apostila
e apresentações em power
point

Reunião de planejamento

MARÇO Levantamento dos a lunos
faltantes

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

ABRIL Reunião de curso

MAIO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno

Revisão do mater ia l  para
so luc iona r  p rob lemas  na
aprendizagem

Reunião de planejamento

JUNHO Levantamento dos a lunos
faltantes

Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

Montagem de material apostila
e apresentações em power
point

Revisão do mater ia l  para
so luc iona r  p rob lemas  na
aprendizagem

Reunião de planejamento

JULHO Recuperação de acordo a
necessidade de cada aluno.

A v a l i a ç ã o  d o s  t r a b a l h o s
técnicos em sala de aula

Montagem dos processos das
fases da costura Reunião de curso
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
1.DUARTE, Sonia e SAGGESE, Sylvia. Modelagem Industrial Brasileira. Rio de janeiro: Guarda-roupa, 2008.

2.Modelagem Industrial Brasileira: saias. Rio de Janeiro: Guarda-roupa, 2009.

3.ABLING, Bina e MAGGIO, Kathleen. Moulage, Modelagem e Desenho – prática integrada. Porto Alegre: Bookman, 2014.

4. Costura de máquina reta e overloque - Editora SENAI, 2014

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

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação
diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas
forem constatadas.

Aulas monitoradas em horarios diferentes aos da aula de modo a atender o aluno com maiores dificuldades para desenvolver a
modelagem do trabalho.

IX – Identificação:
Nome do Professor: MARIA AMELIA DA COSTA GOMES

Assinatura: Data:____/____/________

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

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


