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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.

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

➢ definir formatos e escalas, sistemas de representação e prioridades de desenhos, conforme cronogramas.

➢ desenhar detalhes de projetos de desenhos.

➢ identificar estilos do design de moda.

➢ realizar desenhos técnicos de peças do vestuário.

➢ pesquisar matérias-primas e processos de acabamento disponíveis no mercado.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ A – DESENVOLVER PROTÓTIPOS DE ROUPAS

➢ interpretar normas técnicas para a produção de roupas.

➢ elaborar ficha técnica de roupas.

➢ determinar a posição de ornamentos, detalhes e acessórios do produto.

➢ especificar aviamentos e acessórios para confecção de roupas.

➢ B – PESQUISAR O MERCADO DE VESTUÁRIO

➢ definir o público alvo.

➢ identificar necessidades do mercado de vestuário.

➢ C – DESENVOLVER PRODUTOS DE VESTUÁRIO



➢ interpretar desenhos.

➢ selecionar modelos a serem desenvolvidos.

➢ desenvolver a modelagem.

➢ identificar máquinas e equipamentos.

➢ D – REALIZAR TESTES PARA NOVOS PRODUTOS E TECNOLOGIAS

➢ especificar componentes e materiais para a produção.

➢ identificar fornecedores.

➢ G – REALIZAR PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE DESENHOS

➢ definir os meios de representação gráfica.

➢ desenvolver esboços manuais.

➢ desenvolver esboços com recursos digitais

➢ H – ELABORAR DESENHOS DE PRODUTOS

➢ definir etapas de elaboração dos desenhos.

➢ definir escalas.

➢ estabelecer formato para apresentação dos desenhos.

➢ consultar as normas técnicas de desenho.

➢ especificar características do desenho.

➢ realizar desenhos.

➢ cotar desenhos.

➢ codificar desenhos.

➢ relacionar especificações técnicas dos desenhos.

➢ cumprir prazos estabelecidos.

➢ J – COMUNICAR-SE  expressar-se utilizando vocabulário técnico da área de Moda e Vestuário  interpretar terminologia técnica.

➢ K – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS: trabalhar em equipe. identificar necessidades de autodesenvolvimento;
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: DESENHO DE MODA I E II - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Pesquisar tendências e materiais para desenvolvimento

de projetos de moda.
1.1 Identificar as tendências apresentadas pelo cenário da

moda e sua aplicação em projetos de moda.
1. Estudos, pesquisa e captação de informações e subsídios

para desenvolvimento de projetos de: tendências de
moda: tendências de moda; elementos do design; cenário
da economia criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

2. Representar as diversas peças do vestuário, dos diversos
segmentos de moda em linguagem estilizada.

1.2 Relacionar tendências de moda com os objetivos do
projeto de criação de moda.

2. Desenvolvimento e representação bidimensional de
minicoleções de moda, observando proporções, volumes,
forma e perspectiva.

3. Decodificar a linguagem fotográfica de moda para
linguagem do desenho estilizado para o desenvolvimento
de coleções.

2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão livre. 3. Noções da linguagem fotográfica de moda

4. Conceber e elaborar coleção de moda utilizando os
princípios do design definindo tipos e quantidades de
peças.

2.2 Aplicar técnicas de acabamento plástico com uso de
grafite, lápis de cor e nanquim aguado.

4. Criação da coleção de moda: book de estilo; painel de
inspiração ou conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de acessórios; mix
de coleção; estudos de maquiagem; painel de coleção

3.1 Desenvolver características próprias ao desenhar e
cromatizar.

3.2 Correlacionar a produção de moda com a linguagem
fotográfica.

4.1 Executar croquis de coleção de moda.

4.2 Coordenar e quantificar as peças de coleção de moda.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: DESENHO DE MODA I E II - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e
Mês

➢ Apresentação dos componentes do
curso, dos professores presente,
apresentação dos métodos de avaliação e
regras da escola.

15/02 a 16/02

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ Matemática

➢ Geometria e Medidas: Trigonometria no
triângulo retângulo e no triângulo qualquer;
Geometria espacial: geometria de Posição;

➢ Atividade de avaliação diagnóstica –
desenho de memória – esta atividade
avalia a concentração, capacidade de
observação audível quanto as orientações
propostas, organização espacial do aluno
como layout, além de conhecimentos
prévios necessários para o componente.

19/02 a 23/02

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ Matemática

➢ Geometria e Medidas: Trigonometria no
triângulo retângulo e no triângulo qualquer;
Geometria espacial: geometria de Posição;

➢ Aula expositiva teórica/dialogada:
apresentação do “Axe” para o desenho de
moda – destacando proporções, volumes,
forma e perspectiva no croqui feminino.
Aula prática: desenvolver 10 poses com
Axe de moda. Com estudos dirigidos e
orientadas. Aula técnica: escolher 3
referencias entre os 10 poses de axes e
representar em croquis de moda a partir
das referências apreendidas. Suporte:
Sulfite A4 75g; Material: Lápis grafite HB e
borracha.

26/02 a 09/03

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ Matemática

➢ Geometria e Medidas: Trigonometria no
triângulo retângulo e no triângulo qualquer;
Geometria espacial: geometria de Posição;

➢ Aula expositiva e demonstrativa:
pintura com lápis de cor (caimentos e
volumes)

➢ Suporte: Sulfite A4 75g

➢ Material: Lápis grafite 2b, lápis de cor e
borracha.

12/03 a 23/03



➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ Matemática

➢ Geometria e Medidas: Trigonometria no
triângulo retângulo e no triângulo qualquer;
Geometria espacial: geometria de Posição;

➢ Aula expositiva teórica/dialogada:
apresentação do “Axe” para o desenho de
moda – destacando proporções, volumes,
forma e perspectiva no croqui masculino.
Aula prática: desenvolver 10 poses com
Axe de moda masculina. Com estudos
dirigidos e orientadas. Aula técnica:
escolher 3 referencias entre os 10 poses
de axes e representar em croquis de moda
a partir das referências apreendidas.
Suporte: Sulfite A4 75g. Material: Lápis
grafite HB, lápis de cor, caneta nanquim e
borracha.

26/03 a 06/04

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ Matemática

➢ Geometria e Medidas: Trigonometria no
triângulo retângulo e no triângulo qualquer;
Geometria espacial: geometria de Posição;

➢ Aula expositiva teórica/dialogada:
apresentação do “Axe” para o desenho de
moda – destacando proporções, volumes,
forma e perspectiva no croqui infantil.

➢ Aula prática: desenvolver 10 poses
com Axe de moda masculina. Com estudos
dirigidos e orientadas.

➢ Aula técnica: escolher 3 referencias
entre os 10 poses de axes e representar
em croquis de moda a partir das
referências apreendidas.

➢ Suporte: Sulfite A4 75g

➢ Material: Lápis grafite HB

➢ Aula para suprir questões levantadas
na análise diagnóstica.

09/04 a 20/04

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ Matemática

➢ Geometria e Medidas: Trigonometria no
triângulo retângulo e no triângulo qualquer;
Geometria espacial: geometria de Posição;

➢ Aula expositiva teórica/dialogada:
apresentação do “Axe” para o desenho de
moda – destacando proporções, volumes,
sombra e luz em desenhos para rostos
femininos e masculinos.

➢ Aula prática: desenvolver 3 rostos
(frente, perfil e meio-perfil) destacando a
luz e sombra. Com estudos dirigidos e
orientadas.

➢ Aula técnica: escolher 3 referencias
entre os 10 poses de axes e representar
em croquis de moda a partir das
referências apreendidas.

➢ Aula para suprir questões levantadas
na análise diagnóstica.

➢ Suporte: Sulfite A4 75g

➢ Material: Lápis grafite HB e borracha.

23/04 a 05/05



➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ Aula expositiva teórica/dialogada:
apresentação do “Axe” para o desenho de
moda – destacando proporções, volumes,
sombra e luz em desenhos de mãos e pés.

➢ Aula prática: desenvolver 2 pares de
mãos e 2 pares de pés em pelo menos 2
posições (frente, perfil e costas)
destacando a luz e sombra. Com estudos
dirigidos e orientadas.

➢ Aula técnica: escolher 3 referencias
entre os 10 poses e representar em
croquis de moda a partir das referências
apreendidas.

➢ Aula para suprir questões levantadas
na análise diagnóstica.

➢ Suporte: Sulfite A4 75g

➢ Material: Lápis grafite HB e borracha.

07/05 a 18/05

➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Aula expositiva teórica/dialogada:
Como iniciar uma pesquisa de moda?
Elementos do design, cenário da economia
criativa, identificação de público-alvo,
tendências de moda, definição mix de
produtos.

➢ Aula prática e apresentação: produção
de texto individual – sobre a aula anterior,
como iniciar uma pesquisa de moda e
inspiração – busca de tendências.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

21/05 a 01/06

➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Aula expositiva teórica dialogada:
Mercado de moda: segmentação/ público
alvo: alta costura; prêt-à-porter;
supermarcas de luxo; marcas e designers
de médio porte; marcas e designers
independentes; marcas de roupas casuais
e esportivas; moda de rua; coleções em
cápsula (lojas de departamento)

➢ Atividade proposta – dirigidas e
orientadas – cada aluno deverá trazer um
vídeo de desfile identificando as propostas
de coleção, elementos do design, unidade,
público e definição de mix de produtos.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

04/06 a 22/06



➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Aula expositiva teórica dialogada: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; estudos de maquiagem; painel
de coleção;

➢ Definição de tema para produção de
painéis e aplicação dos fundamentos
apreendidos para desenvolvimento de uma
coleção feminina

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

➢ Atividade prática/técnica – solução de
exercício e resolução de problemas–
entrega do briefing para definição de
coleção para moda feminina – produzir
painel de inspiração, público-alvo, painel
de tendências, cartela de cores e tecidos
conforme briefing.

25/06 a 06/07

➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Atividade prática/técnica – solução de
exercício e resolução de problemas–
entrega do briefing para definição de
coleção para moda feminina – produzir
painel de inspiração, público-alvo, painel
de tendências, cartela de cores e tecidos
conforme briefing.

➢ Atividade prática com orientações
dirigidas – atendimento individual –
desenvolvimento de painéis de inspiração,
cartela de cores, cartela de tecidos,
aviamentos e acessórios. Desenvolver 10
looks para coleção feminina.

➢ Esclarecimentos sobre dúvidas
pertinentes a análise diagnóstica.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

23/07 a 03/08



➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 3.2 Correlacionar a produção de moda
com a linguagem fotográfica.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Atividade prática – atendimento
individual – apresentação e
acompanhamento dos painéis para
desenvolvimento da coleção.

➢ Desenvolver 10 looks para coleção
feminina com mix de produtos.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

06/08 a 17/08

➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 3.2 Correlacionar a produção de moda
com a linguagem fotográfica.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Atividade prática – atendimento
individual – apresentação dos rascunhos
para desenvolvimento da coleção.
Desenvolver 10 looks para coleção
feminina.

➢ Acompanhamento do desenvolvimento
dos 10 desenhos para coleção feminina
com mix de produtos.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes. 20/08 a 31/08



➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Atividade técnica – Seminário

➢ Apresentação da coleção feminina:
destacando o tema – a pesquisa de
público, cores, tendências, aviamentos,
tecidos, acessórios, maquiagem e
inspiração

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

03/09 a 14/09

➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 3.2 Correlacionar a produção de moda
com a linguagem fotográfica.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Atividade prática/técnica – solução de
exercício e resolução de problemas–
entrega do briefing para definição de
coleção para moda masculina, infantil ou
plus size – produzir painel de inspiração,
público-alvo, painel de tendências, cartela
de cores e tecidos conforme briefing.

➢ Atividade prática com orientações
dirigidas – atendimento individual –
desenvolvimento de painéis de inspiração,
cartela de cores, cartela de tecidos,
aviamentos e acessórios. Desenvolver 10
looks para coleção feminina.

➢ Esclarecimentos sobre dúvidas
pertinentes a análise diagnóstica.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

17/09 a 21/09



➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 3.2 Correlacionar a produção de moda
com a linguagem fotográfica.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Atividade prática – atendimento
individual – apresentação e
acompanhamento dos painéis para
desenvolvimento da coleção de moda
masculina, infantil ou plus size.

➢ Desenvolver 10 looks para coleção de
moda masculina, infantil ou plus size com
mix de produtos.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes. 24/09 a 05/10

➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 3.2 Correlacionar a produção de moda
com a linguagem fotográfica.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Atividade prática – atendimento
individual – apresentação dos rascunhos
para desenvolvimento da coleção.
Desenvolver 10 looks para coleção moda
masculina, infantil ou plus size.

➢ Acompanhamento do desenvolvimento
dos 10 desenhos para coleção de moda
masculina, infantil ou plus size com mix de
produtos.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

08/10 a 19/10



➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 3.2 Correlacionar a produção de moda
com a linguagem fotográfica.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Atividade técnica – Seminário

➢ Apresentação da coleção de moda
masculina, infantil ou plus size destacando
o tema, a pesquisa de público, cores,
tendências, aviamentos, tecidos,
acessórios, maquiagem e inspiração

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

22/10 a 02/11

➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 3.2 Correlacionar a produção de moda
com a linguagem fotográfica.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Aula expositiva com debate – Edição
de aniversário da revista Vogue –
documentário criativo. Em que orienta e
traz a concepção criativa da linguagem
fotográfica de moda.

05/11 a 16/11



➢ 3.2 Correlacionar a produção de moda
com a linguagem fotográfica.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 3. Noções da linguagem fotográfica de
moda

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Aula técnica com orientações –
produzir um editorial para uma capa de
revista de moda usando o photoshop como
suporte. Devolução dos trabalhos.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

19/11 a 30/11

➢ 1.1 Identificar as tendências
apresentadas pelo cenário da moda e sua
aplicação em projetos de moda.

➢ 1.2 Relacionar tendências de moda
com os objetivos do projeto de criação de
moda.

➢ 2.1 Aplicar técnicas de desenho à mão
livre.

➢ 2.2 Aplicar técnicas de acabamento
plástico com uso de grafite, lápis de cor e
nanquim aguado.

➢ 3.1 Desenvolver características
próprias ao desenhar e cromatizar.

➢ 3.2 Correlacionar a produção de moda
com a linguagem fotográfica.

➢ 4.1 Executar croquis de coleção de
moda.

➢ 4.2 Coordenar e quantificar as peças
de coleção de moda.

➢ 1. Estudos, pesquisa e captação de
informações e subsídios para
desenvolvimento de projetos de:
tendências de moda: tendências de moda;
elementos do design; cenário da economia
criativa; identificação de públicoalvo;
definição de mix de produtos;

➢ 2. Desenvolvimento e representação
bidimensional de minicoleções de moda,
observando proporções, volumes, forma e
perspectiva.

➢ 3. Noções da linguagem fotográfica de
moda

➢ 4. Criação da coleção de moda: book
de estilo; painel de inspiração ou
conceitual; cartela de cores; cartela de
tecidos; cartela de aviamentos; cartela de
acessórios; mix de coleção; estudos de
maquiagem; painel de coleção

➢ História: características da sociedade
global

➢ Novas tecnologias de informação,
comunicação e transporte;

➢ Economia globalizada, cultura
mundializada e novas formas de
dominação imperialista;

➢ Hábitos, estilos de vida, mentalidades:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ O trabalho na cidade e no campo:
mudanças, rupturas e permanências;

➢ Contrastes econômicos e sociais;

➢ Tendências, organizações e conflitos
políticos nos tempos da globalização.

➢ Entrega da atividade capa de revista.

➢ Entrega do portfólio/birô de moda.

➢ Recuperação continua conforme a
necessidade dos alunos e dos resultados
insuficientes.

03/12 a 14/12

17/12 a 17/12



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: DESENHO DE MODA I E II - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

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



➢ 1. Pesquisar tendências e materiais para
desenvolvimento de projetos de moda.

➢ Exercícios práticos desenvolvidos em sala de
aula.

➢ Qualidade dos exercícios apresentados,
considerando: precisão, clareza, criatividade,
coesão, rapidez, criticidade e complexidade
criados nos softwares ensinados.

➢ Participação durante a aula.

➢ Comprometimento com prazo de entrega
dos trabalhos.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Demonstrar habilidade na pintura com lápis
de cor no desenho de moda, expressar
entendimento das proporções do corpo
humano.

➢ Execução e rapidez das atividades, clareza
das ideias e interpretação das formas e
imagens propostas.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Seminários e apresentação de portfólio com
exercícios de estudos de tendências, temas,
público alvo, cartelas (cores, aviamentos, tecidos
e acessórios) para desenvolvimento de coleções
em sala de aula.

➢ Qualidade dos exercícios apresentados,
considerando: precisão, clareza, criatividade,
coesão, rapidez, criticidade e complexidade
criados nos softwares ensinados.

➢ Participação durante a aula.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Observação direta

➢ O educando deverá demonstrar precisão e
habilidade motora, noções que expressão
entendimento da proporção em desenho de
moda. Demonstrar cognição no aprendizado,
evolução da habilidade. Domínio das lingagens
e criatividade na resolução dos problemas e
pertinencia de informações.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.



➢ Simulações

➢ Comprometimento com prazo de entrega
dos trabalhos.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Demonstrar habilidade na pintura com lápis
de cor no desenho de moda, expressar
entendimento das proporções do corpo
humano.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Pesquisa de imagens para utilização durante
as aulas.

➢ Execução e rapidez das atividades, clareza
das ideias e interpretação das formas e
imagens propostas.

➢ Busca e montagem de painéis conforme as
orientações do professor.

➢ Diagramação de painéis.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.



➢ 2. Representar as diversas peças do
vestuário, dos diversos segmentos de moda em
linguagem estilizada.

➢ Exercícios práticos desenvolvidos em sala de
aula.

➢ Qualidade dos exercícios apresentados,
considerando: precisão, clareza, criatividade,
coesão, rapidez, criticidade e complexidade
criados nos softwares ensinados.

➢ Participação durante a aula.

➢ Comprometimento com prazo de entrega
dos trabalhos.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Demonstrar habilidade na pintura com lápis
de cor no desenho de moda, expressar
entendimento das proporções do corpo
humano.

➢ Execução e rapidez das atividades, clareza
das ideias e interpretação das formas e
imagens propostas.

➢ Diagramação de painéis.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Seminários e apresentação de portfólio com
exercícios de estudos de tendências, temas,
público alvo, cartelas (cores, aviamentos, tecidos
e acessórios) para desenvolvimento de coleções
em sala de aula.

➢ Qualidade dos exercícios apresentados,
considerando: precisão, clareza, criatividade,
coesão, rapidez, criticidade e complexidade
criados nos softwares ensinados.

➢ Participação durante a aula.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Observação direta

➢ O educando deverá demonstrar precisão no
traço e habi l idade motora, noções que
expressão entendimento da proporção em
desenho de moda. Demonstrar cognição no
aprendizado, evolução da habilidade. Domínio
das lingagens e criatividade na resolução dos
problemas e pertinencia de informações.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.



➢ Simulações

➢ Comprometimento com prazo de entrega
dos trabalhos.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Demonstrar habilidade na pintura com lápis
de cor no desenho de moda, expressar
entendimento das proporções do corpo
humano.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Pesquisa de imagens para utilização durante
as aulas.

➢ Diagramação de painéis.

➢ Execução e rapidez das atividades, clareza
das ideias e interpretação das formas e
imagens propostas.

➢ Busca e montagem de painéis conforme as
orientações do professor.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.



➢ 3. Decodificar a linguagem fotográfica de
moda para linguagem do desenho estilizado para
o desenvolvimento de coleções.

➢ Seminários e apresentação de portfólio com
exercícios de estudos de tendências, temas,
público alvo, cartelas (cores, aviamentos, tecidos
e acessórios) para desenvolvimento de coleções
em sala de aula.

➢ Qualidade dos exercícios apresentados,
considerando: precisão, clareza, criatividade,
coesão, rapidez, criticidade e complexidade
criados nos softwares ensinados.

➢ Participação durante a aula.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Observação direta

➢ O educando deverá demonstrar precisão no
traço e habi l idade motora, noções que
expressão entendimento da proporção em
desenho de moda. Demonstrar cognição no
aprendizado, evolução da habilidade. Domínio
das lingagens e criatividade na resolução dos
problemas e pertinencia de informações.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Simulações

➢ Comprometimento com prazo de entrega
dos trabalhos.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Demonstrar habilidade na pintura com lápis
de cor no desenho de moda, expressar
entendimento das proporções do corpo
humano.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Pesquisa de imagens para utilização durante
as aulas.

➢ Diagramação de painéis.

➢ Execução e rapidez das atividades, clareza
das ideias e interpretação das formas e
imagens propostas.

➢ Busca e montagem de painéis conforme as
orientações do professor.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.



➢ 4. Conceber e elaborar coleção de moda
utilizando os princípios do design definindo tipos
e quantidades de peças.

➢ Exercícios práticos desenvolvidos em sala de
aula.

➢ Qualidade dos exercícios apresentados,
considerando: precisão, clareza, criatividade,
coesão, rapidez, criticidade e complexidade
criados nos softwares ensinados.

➢ Participação durante a aula.

➢ Comprometimento com prazo de entrega
dos trabalhos.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Demonstrar habilidade na pintura com lápis
de cor no desenho de moda, expressar
entendimento das proporções do corpo
humano.

➢ Execução e rapidez das atividades, clareza
das ideias e interpretação das formas e
imagens propostas.

➢ Diagramação de painéis.

➢ Diagramação de painéis.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Seminários e apresentação de portfólio com
exercícios de estudos de tendências, temas,
público alvo, cartelas (cores, aviamentos, tecidos
e acessórios) para desenvolvimento de coleções
em sala de aula.

➢ Qualidade dos exercícios apresentados,
considerando: precisão, clareza, criatividade,
coesão, rapidez, criticidade e complexidade
criados nos softwares ensinados.

➢ Participação durante a aula.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Observação direta

➢ O educando deverá demonstrar precisão no
traço e habi l idade motora, noções que
expressão entendimento da proporção em
desenho de moda. Demonstrar cognição no
aprendizado, evolução da habilidade. Domínio
das lingagens e criatividade na resolução dos
problemas e pertinencia de informações.



➢ Simulações

➢ Comprometimento com prazo de entrega
dos trabalhos.

➢ Comportamento em sala considerando:
assiduidade, respeito as orientações do
professor e dos colegas.

➢ Demonstrar habilidade na pintura com lápis
de cor no desenho de moda, expressar
entendimento das proporções do corpo
humano.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.

➢ Pesquisa de imagens para utilização durante
as aulas.

➢ Diagramação de painéis.

➢ Execução e rapidez das atividades, clareza
das ideias e interpretação das formas e
imagens propostas.

➢ Busca e montagem de painéis conforme as
orientações do professor.

➢ Uso de termos e nomenclaturas corretas,
bem como materiais que permitam a boa
execução do exercício e aplicação correta e
coerente de elementos visuais.

➢ Entendimento e produção correta de
projetos utilizando as técnicas apreendidas com
o uso de materiais e conceitos propostos.

➢  Boa apresentação e f inalização dos
desenhos.

➢  Art iculação, responsabil idade e boa
desempenho em sala de aula e pontualidade.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: DESENHO DE MODA I E II - GRUPO A Série: 2ª SÉRIE

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

Análise diagnóstica e aplicação
de questionários e atividades
para averiguar lacunas de
aprendizado.

Preparação de material de aulas
teóricas/expositivas e material
específico para apresentação e
demonstração em aulas práticas

Reunião de planejamento e
pedagógica

MARÇO Correção de at iv idades e
feedback aos alunos.

Preparação de material de aulas
teóricas/expositivas e material
específico para apresentação e
demonstração em aulas práticas

ABRIL Correção de at iv idades e
feedback aos alunos. Conselho de classe

MAIO Correção de at iv idades e
feedback aos alunos.

JUNHO Correção de at iv idades e
feedback aos alunos.

JULHO

Preparação de material de aulas
teóricas/expositivas e material
específico para apresentação e
demonstração em aulas práticas

Conselho de classe

AGOSTO Correção de at iv idades e
feedback aos alunos.

OUTUBRO Correção de at iv idades e
feedback aos alunos.

Conselho de classe e Reunião
pedagógica

NOVEMBRO Correção de at iv idades e
feedback aos alunos.

DEZEMBRO Correção de at iv idades e
feedback aos alunos. Conselho de classe
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Lousa, quadro branco, caneta para quadro branco, Datashow e Laboratório de informática com os softwares CorelDraw e Photoshop.
Bloco para anotação. Lápis de cor, folha de sulfite A4 90g, marcadores, impressora e pasta para acondicionar os materiais (portfólio)

Bibliografia:

DOYLE, E. Michael. Color Drawing. Van Nostrand Reinholde. Company, New York.

DRAKE, Nicholas. Fashion Illustration Today. Thames and Hudson, New York, 1987.

FISCHER, Anette. Fundamentos de Design de Moda: Construção de Vestuário. Porto Alegre: Bookman. 2010.

GARCIA, Carol; MIRANDA, Ana Paula. Moda é Comunicação: Experiências, Memória, Vínculos. Editora Anhembi Morumbi: São
Paulo, 2005

MULLER, F. Arte e Moda (SP, Cosa & Naify).

PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. São Paulo: Senac São Paulo, 2007.

RENFREW, Elinor / RENFREW, Colin. Fundamentos de Design de Moda: Desenvolvendo uma Coleção. Porto Alegre: Bookman.
2010.

SILVA, Tânia C. do Ramo. Produção de moda: desenhos, técnicas e design de produto. São Paulo: Erica/Saraiva, 2014.

SUE, Jenkyn Jones. Fashion design: manual do estilista. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

TREPTOW, Doris. Inventando moda: Planejamento de Coleção. 4 Ed. Brusque: D.Treptow, 2007

UPALE, Jenny. Fundamentos de Design de Moda – Tecidos e Moda. Editora Bookman.

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 será inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia em sala de aula, decorrente da prova de
avaliação diagnóstica de desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que
estas forem constatadas, deixando a figura do professor mais próxima do aluno com maior dificuldade de aprendizado.

IX – Identificação:
Nome do Professor: TANIA CRISTINA DO RAMO SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:
30/07/2018 - TANIA CRISTINA DO RAMO SILVA
9:39 - Parte 3 - Alterou Cronograma; 9:39 - Parte 3 - Alterou Cronograma;


